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Χδϑδιυιβῆῖας. 
ψ, 
Οπταπίπαν Θέ οο! ΟΡ αφϑίςς, 

ΤΗΚΝ 

ΑΝΑΒΑΜΝΙῚΝ ΟΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝ: 

ΒΑΒΕῈ. ΡΟΝ 

ΤῊΝ ΤΕΧΤ ΟΕ ΒΟΒΝΕΜΑΝΝ, 

ὙΓΙΤΗ 

ΝΟΤΉΒ, ΟΒΙΟΊΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΕΙΈΕΈΟΘΤΕΤΤ, 

ΑΝῸ ΤΉΒΕΒΝ ΜΑΡΒ ΠΙΌΞΒΤΒΑΤΙΝΕ ΟΕ 

ΤῊΗΕ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΝ. 

ΒῪ ΤῊΝ ΒΕΥ. . ΒΕ. ΜΑΟΜΙΟΉΛΕἝΙ, 8.4., 
ΤΕΙΝΙΤῪ ΟΟΙΕΘΕ, ΟΑΜΒΒΙΡΘΕ: 

ΒΈΑΡ ΜΑΒΤΕΒ ΟΕ ΤῊΒΕ ΟΒΑΜΜΑΒ ΒΟΗΟΘΟΙ, ΒΌΒΤΟΝ-ΟΝ-ΤΒΈΝΤ. 

Τρουτῇ Ἐνἐίοπ, Ἐεθίσεῦ δηὺ ΟἸοττεῦίεῦ. 

ΓΟΝΌΟΝ: 

ΘΕΟΞΒΟῈΕ, ΒΕ, ἘΠΕ ΕΤ' ΒΤΈΕΕΤ; 

ΜΗΙΤΤΑΚΕΒΝ ΑΝῸ ΟΟ. ΑΥΒΈ ΜΑΈΒΙΑ ΤΑΝΕ. 

1851. 
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ΡΟΒΙΙΒΗΒΗ 5. ΑΝΝΟΌΠΝΟΕΜΈΕΝΤ. 

ἜΞΞΡ ἼΞΕΙΞ 

1τ μὰβ ὍΘΘη ἃ τηδίίου οὗ ἔγοαιθηῦ σοι] δηοπρϑῦ ΟἿἹΓΟ Ὀδδβὲ 

τηδϑίουβ ὑπαί {ῃ6 δαϊτοηβ οὗ {πὸ ΟἸ 55105 ὑπο Πᾶν θΘΘη γοργά 

ἴῸΥ 86 ἴῃ ϑοΠΟ018 ἃγ6, συ ἢ ἔδυ Ἔχοθρίϊοηβ, Ὀαὺ 11 βϑυϊίθα ἔογ (ῃδΐ 

Ῥύσροβθ. Τῇ ΟΠ] οὐϊοπ5 ΒΟ την Ὀ6 [ΑἸ ]Ὺ ἀτροα δραϊπϑῦ {Π6Πὶ 8Υ6, 
ἐπαὺ ΠΟΥ σΘΠΘΥΠῪ ΘΧΉΙΌΙὉ ἃ Ἰονν αι! ν οὗὁἩ ΒοΠΟ] Υβΐρ ; ὑπδῦ [ἢ6 ποΐθ8 

ἃ16 οὗ ἃ ῬυΘΥ]6 παύυγ ; {παὺ {Π6 ἘΙΓΟΥΒ. ΒΕ ΤΙ ΠΚ ἔγοτὴ δὴν τθὰ] αἰἢ- 

ουἱύγν, ἀηα αἰτ ΟἾΪΥ δὖ νου 8] ΧΙ Ί 0 Ὴ,.---- ἢ ἃ ΑἸ ἼΒΘΠ 658, 1ἢ ΤῊΔΗΥ͂ 

οᾶ565, ΒυΣ  ] ΑΠ1Κ6 ἐο {π6 ἰαβίθβ πα παρ οὗ ἃ θου. 

ΤΏΘ56 6ν}]8 ἃΥῸ 80 5 ΓΟΠΡῚΥ 106] 1 ὈΥ Τὴν οΟὗἁ ΟἿΥ Ὀδδβύ τηδϑίθυβ, [Πα 

{ΠΟΥ ἃγ6 ἱπαπιορα ἰο δαορύ ἰογείρῃ δαἀϊϊοπβ. ΤΉ686, ἀρδῖπ, γα ἰδχίβ 

ΟὨΪΥ : ΟΥ̓́, 1 οὐουνῖ86, ὑΠΘΥ ἃ. ΘΟΒΌΪΥ ; πα {η6 ῃούθβ Ὀδὶπρ ἴῃ ΤΠ] 

ΠΟΥ τὰκ ταί Υ ἃ5 ΟΥ̓ 1084] ΘαΙ ΤΟΙ ΓῸΥ 50 ΠΟ] Αγ 5, ὑΠ 8 ἃ8 ἱπ γοσ πο ΥΥ 

ὈΟΟΚΒ ἴογ ὈΟΥΚ. 

Τὸ ΤΟΙ ΟῪ 800 ΟὈ]ΘΟἰ 15 15 ὑπ6 ᾿πίθηίοη οὗ {πὶ8 ϑθῦῖθβ. [ᾧ 15 

ἱπίθπαθα (μαΐ ϑᾶοὴ δυῦῃοῦ 518}}] Ὀ6 ρ᾽δοθᾶ ἴῃ 0πῃΠ6 πδηᾶβ οὗ ἃ οοτη- 

Ρείθηύ Ἑαϊΐου, ἢ ο86 βύδηαϊπρ 5881} Ὀ6 ἃ σιιδγδηΐθα οὗ 5 οΔρΔὈΙΠ]ίν. 

ἴῃ πηοϑὺ οᾶ565 {π6 ΕΑΊΌΟΥΒ Ὑ71}1} Ὀ6 τηδϑίθυβ οὐ ρι] 6 56Π00]5, ᾿παϑιηθο ἢ 

ἃ5 ὑπεὶν ἀυΐ65 Ὀοδύ ἢὺ ὑπ6 πὴ ἔοΥ {16 5}. 

ΤῊ ῬΡοϊηΐβ νυ] Οἢ 711} 6 ΘΒρθοίδ}}ν δἰτηθα δὖ ἃγ6, ᾿π]οουιβ 685 οὗ 

δηποίαίοη, ΞΟΠ Π6855 ΔηΠα ΟΟΥΤΘούη 685 Οὗ Ταχύ, Δ πα ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 1Π ΡΥΪ66. 

ΤῊ Ὀαβύ τῃοάρθυπῃ ἰαχίβ 111} θ6 ἰάθη ἃ5 {Π6 αβὶβ οἵ {π6 δα! 0158 : 

ὙΔΙΊΟΙΙ5 ΓΟΔαΙ Πρ οὐ ἀουθύὉ] ραββαροβ στ] Ὀ6 ροϊηϊοα ουΐ; {Π6 ποῖεϑβ 

Ὑ111 8 ΟΥ̓ΤΡΊΠ8] ἃπα 86] θοίθα, ἃν ϊαἸηρ᾽ 4116 ΤΩ ΘΔΡΎΘΙΘΒ5 ἃπΠα ΑἸ ΒΘΠΘΒ8 ; 

ΤΟΘΥΘΠΟΘΒ 011} 06 ρίνθῃ 0 ΡῬ4γ8}16] ραβϑβᾶρθβ, δηα ἴο ραβϑᾶρϑδ ὑπαῦ Ργ6- 

βθηΐ βυικίπρ ΟἸΠΌΥΘπΟΘ5. ἴῃ {Π6 56 οἵ νογᾶβ. Ἐθίδυθμποθϑ, 4150, ἴο 
ῬΆΓΔ]1615 ἴῃ ΟΥἾΘΥ ἸΔηρτδαραβ 711 Ὀ6 δατη6α, ΠΘγα {ποὺ 1] αϑίταΐθ ἃ 

5: ΠΠ]ΑΥΤν ΟΥ ΑἸΠΈΓΘΗΟΘ ΟὗὨ Ι6ΊΟΠη, ΟΥ ΠΘῚΡ ἴο βυρραϑβὺ ΤΟΥΤΩΒ οὗ ΘΧΡΥΘΒΒ10Π 
ΤῸ ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΟΠ. 

ϑρϑοίδὶ 1] ται οη8, υΠ γα στϑαυϊγοα, νγ1}} θ6 οἴνθη, ἴῃ {Π6 ἔογτῃ οὗ 

ΤΏΔ05, ΡΪ81η8, ὅζο. ; 4150 1ηἰγοαποίοΥὙ ῬΆΡΘΥΒ οα ἀθορτάρῃν, Μοίχοβ, ἃπα 

Τα] βοίβ. ; 

ΤῊ 56 7165 Ὑ}}} 6 ΠΘΑΟΪΥ ρυϊηἰθα ἴῃ ἐοο]βοαρ ὅν. 51Ζ6, σου Ὁ ΗΪῊΡ' 

ῬουίΔὈν δηαἃ οἤΠθαΡμ658, ἃπα Μ}1}}1 Ὀ6 Ῥυ]5η6α ὑπάθυ {π6 φΌΠΟΙΔ] 

{116 οὗ “ΟΕΒΑΜΜΑΚ ΚΟΗΟΟΙ, ΟἹ, Α55105.᾽ 
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ΡΒΕΒΑΟ ΕΑ 

τος»... 

ἼῊΕΞ ἱοχύ οὗ {15 δὐϊοη οἵ {π6 Αμδθδϑὶβ ᾿85 [ῸΣ 105 

θα515 {παΐ οὗ Ε, Α. Βουποιηδπη (2πα Εὰ. 1,ε10ρ5. 1828.) 

ΤῊ ἔδν ἀουιδίϊοηβ ἔἴγοπὶ (}15 ΟΥΡμα] {πα ΟΟΟῸ ἃγ8 

Ροϊπίοα ουῦ οΟἸΠΕΡ ἴπ {πΠ6 Νοίεβ οὐ ἴπ (86 Αρροϑπάϊχ 

(Ρ. 333), δοῃρ σι 0π6 δυϊου 165 οὰ τυ ]Οἢ ΠΟΥ Τοϑύ. 

Μίδου οὗ {μ686 ἅτ ἀουθί]655 ἀπτηροτίδηΐ ; Ὀὰΐ {Π6 ποίοθ 

οἵ {πϑῖὴ ϑῃξγ8 ΒΘοΙηθα ΠΘΟΘΒΘΑΙΎ, ἃ8 ἃ ριδγδηΐθ 00 {Π8 

γοδον {παῦ {Π6 Ἰηΐορυι οἵ Βογῃθιηδηη5β Ταχύ μᾶ5 Ὀ6ῈῈ 

ἴῃ (Π6 τηδίη ριθβοσνθα. ὡἈῃηποίδίομβ, δπα, ΟσΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ, 

νΔΤΊΟΙ5 τ δα η95 ΤΌΤ ΟΥΠΘΙ ΘΙ Π]ΟΠ5, 001} Ὀ6 ἔουπα ααυοίοα 

ὉΠἅΘΡ {Π6 1η]018] Ἰοέΐουβ οἵ {Π6 1. τοβρθοΐῖνα δυΐμουβ, 85 

θοὸν :-- 

Β.... Βογπεοιηᾶπη. Εά. 1825, Ρ..... Ρορρο. Εά. 1827. 

Ὁ... Τιμάοτξ, .. ἘΔ. 1825.) 5... Βομποίάον 1828. 

Η... Ἠυϊςοβίπβοη. Ὗ. ,ὙγειβΚο. 

Ις.  ΚτῦρονΡ... Ἐὰ:1826.} Ζ.... Ζευμο. 

π  Υδῆσο: .΄.΄. Βά.. 1828. 

Βοίδγθημοος ἰοὸ Μίαιί,.. ᾿ἱπαϊοαΐθ βϑοίίϊοης οὔ δες 1665 

στ. α΄. 4 Εά. 1839. 

᾿ς Βοίργθησοϑ ἴο 4.61 ᾿πα]οαίθ βθοίοηϑ οἵ {61 5 συ. ατ. 1842. 

Βοίδγοποοβ ἰο ἄτη. α. Ῥ. ἰπάϊοαΐθ βθοϊοης οὔ Αὐπο]ά 5 

Ῥιϑοῦοαὶ Τηἰγοάαοίίζοη ἰο ατοοῖκ Ῥῖοβο. 1843. 



γι ΡΕΕΞΕΑΟΘΕ. 

Ἠοίρσθποοβ ἐο Οχ. ΤΥ. ᾿πἀϊοαίο βοοίίοηβ οὗ ἃ “ ΤΎδηβ δίϊοπ 

οἵ {86 Αμδθδβὶβ. Οχίοτα, 1822. 

ΤΏγοο Μάδρβ, 1] υϑἰγαίϊνε οὗ (Π6 τουΐθ, ἃτ6 ϑἴγθῃ, 60.. 

βίγποίθα ἀροη {π6 ἰατρο δπα να Ὁ]6 οοπίτ] θα ΠΟ ἢ 5 τηδάθ 

νἸ μη {Π6 Ἰαϑὲ ἔθη ΟἹ ἔσγεῖνα Ὑϑᾶῦβ (0 {μ6 ΟδορταρῃΥ οὗ 

γΥ εβίοσῃι Αβία, θβρθοίδ!ν ἴῃ σΟηπθοῦοη συ {Π6 στοδί 

τγοῖβ ἘΠΡΉτγαίοβ ἃπὰ ΤΊρυῖβ. Μδ]ΟΥ ἈΘΠΠ6]1, ἴῃ Ἠΐ5 

“ ΠΙαβίταϊοηβ᾿ οὗ {πΠ6 Ἐχρθαϊ!οη.---ἃ σοσκ ἴῃ π]Οἢ {Π6 

βδσδο δα ρΡοποίσαϊοη οὗἉ 18 δυΐμου βΌρρ] θα ἸαΥρον 

[86 νηΐ οὗ ροβινθ ᾿ῃέουτηδίιοη, ΤΘΙηΔΤΚ5, 50 ἰδία ἃ5 

1810, “Τὰ 15 πού Κῆονῃ, ἢ ΔῺΥ ἀοργθθ οὗἨ δοοῦγδου, 

ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ὉΠ6 φίνθη ροϊπέ οπ {π6 ἘῸργαΐθβ 15 βἰξιδίθα 

τι τ βρθοῦ ἴο δὴ οἴμου βΌοἢ ροϊηΐ οἡ (Π6 ΤΊρτΙβ,᾽ (Ὁ. 3801.) 

δΙησ6. πθη, Ὀοΐῃ Τἴνοῦβ Πᾶνα Ὀθθη βαγνουθα, ὑπάρθυ οἷτ- 

Οὐτηβίδηοοβ, (0 8ῃ δχίθηΐ, ἃπα ψῖ ἃ ἄδργθθ οἵὁἨ ΔΟΟΘΌΓΔΟΥ, 

(μαῦ Ἀδηη6}} οου]ὰ ποῖ πᾶνο δηίοὶραίθα. πε Επρῆτγαΐεβ 

5 Ὀθθη πᾶνϊραίθα ἴῃ βίθδιηθιβ ΟΥ̓ ΟὉ]. ΟΒΌβηΘΥ πᾶ δῖ5 

Ρατίυ, τοι ΒΓ ἰο Βυββοια, 115 Θοῦγβ6 ἰδ ἄοτι, δπᾶ {Π6 

ῬΥΠΟΙ͂ΡΑΙ ροϊηΐβ ὌΡΟΙ 105 ὈΔΗΚ5 ἀδίθυτηϊηθα ΔΒ ΤΟΠΟΙΏΊΟΔΙΪΥ, 

Ὀγ [86 Ἰαΐε " Τλοαί. Ἠαβίηρβ Μύσρην, ΒΚ. Ε. ΤΏ. ΤΊΡΤΙΚ 

ἘΞ ΗΒ δᾶ νοϊπηξθογθα 5 ΒΌύυ 65. ἴο δοδοιήρδπν (Ο]. ΟΠΘΒΠΘΥ ἃ5 

ΔΒ ΓΟΠΟΠΊΘΓ, 8η4 [61] ἃ νἱοίϊπη ἴο {Π6 268] τὶ τ πο μ6 ρῥτοβθουϊθα ἐπ 

οὔ͵θοίβ. οὗ {πΠ6 δχρϑαϊίίοη, μαυὶηρ' αἰ α ΤΌτἢ αίϊριιθ ἃηα οὐογ- σου θη 

αὖ Βυβθοτα, 'π 1896. Βεβιθβ ἢϊβ ουβευναίοηβ οἡ [Π6 ΕΠΡΗγαΐθβ, Π6 

οοπηθοίθα, ΡΘΟΡΥΔΡΪΟΔΠΥ, {Π6 ἔνγο ΤΊ ΥᾺ ὈΥ 8η ΟὈδαυναίΐοη αὖ Βδρἢ- 

ἀαᾶ, [Παἰ. 335 19' 57 ; Ἰοπρ. 445 24΄ 805 Ὀγ οἴτοποπι., (αἰ βου πρ' ποΐ 
ΤῊ ]Οἢ ἤτοτη ΒΟ 8. ὈΥ δϑίστοη. οὔβοῖν. 445 25' 25" ; 566 Τεοϑίἀθηδθ ἴῃ 

Κοογαϊφέαη, Ῥ. κ.) 1 ἀδίουτηϊηϊηρ ἐμ θυ {π6 Ὀγοδαίῃ οἵ {πὸ Βαθυ]οηΐδπ 

Ῥ]αῖη αὖ 15 ποδᾶ (94 ἰαῦ. ταΐοὲβ θούνγθοη δ] ἃηπα Βαρμαδα.) 

ΕῸΓ [Πη656 Δπᾶ οἴμοι ἀαΐα {Π6 ἘΑΙοΥ 15 ἱπαθ θα ἴο ἴπ6 Κιπᾶπ685 οὗ ἔΠ6 

Βν. Κα. Θῃθορϑηδηκα (ἢ μοβῈ Παιᾶβ Γὐθαΐ, ΜΌΓΡΗ ν᾽ 8 ΟὈβουναίοη8 



ῬΕΒΕΑΟΘΕ. ΨΙ 

ἔτοῖὴ Βαρμαάα ἐο Μόκυϊ, ἃ Β614 Δθοιπαϊηρ ἴῃ ἐπ τἱοῃοϑὲ 

τηϑίογ18}5 [ῸΓ ΔΙΟΠΘΘΟΙΟΡΊΟΆΙ] ΤΟΒΘΔΤΌΝ, Ὠδ5 δἰίγδοίθα ἰγροὶν 

{Π6 δἰὐοπίϊοη ἃπα βρι τ θα οχϑυίοπ οὐ ᾿παϊνι σα]! οὔὈβουνοι5. 

[Ὸ νγὰβ ὑγπ]σΟ ΠΟΙ ΥΟΔ ΠΥ βασγνου θα ἢ Ὀγ 11ουΐ. Η. Β. Πγπο ἢ, 

οὗ πὸ [παΐϊδη Νανυ, ἴῃ 1839 : δπὰ βρθουϊδίϊομβ οἵ Μδ]ον 

Ἐδυ]Ἰηβοη οἡ ἰζ5 8 η815,----ἀδί!] 6 ΤΠ ΟΥ̓ ΔΟη ΤΟΒΡΘΟ Πρ; 

{π6 τυΐηβ {παΐ βπα 115 ὈΔΏΚ5, οοἸ]θοίοα ὃν Ὧν. ᾷοβ85 πὰ 

Οὔ ΠΙΘΙηθ6 15 οἵ ῃ6 Βυ 5 ροβιάθπου αὖ Βαρῃαάα, ἃγὸ 

ΡΟΘΙΠΙΒηρα ἴθ τῃ6 ΨΦοῦυτσμαὶ οὐ {6 ἤογαὶ (ἀδορυδρῃϊοδὶ 

δοοϊοίγ. 

Αραΐη, (Π6 τηοβϑύ ἱπιρογΐδῃΐ σὑθϑα] 5 οὗ {π6 “ ΕἸΙΡΓαΐο5 

Ἐχρεαϊοη,, σοῖο {Π6Υ οἰποιάδία οὐ ἰοῦ ρος (Π6 

ατοοκ Πουΐο, μὰν Ὀθθη ρα] 1564, ψιτἢ (Π6 ἔπα15. οὐ 15 

ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠΔΪ ΤΟΒΘΔΙΌΠ65 (ΘΙ ΔΟΙηρ ἃ ἰᾶγρα ρογίίοῃ οἵ 

[Π6 τουῦΐθ δἰομῃρ Ὀοΐἢ Υἶνθῦβ,) ὃν Μτυ. Υἥ΄. Ε΄. ΑἸπϑουίῃ, 

ἴῃ ἃ {{1π ττοΥκ, ομ 164 “ Ττᾶνθ]5Β ἴῃ (ἢ6 ΤΎΔΟΚ οὗ {86 

Τοη Τπουβαηα Οτροκβ, (“. Ὗἥ. Ῥαγον, 1844.) Τὸ {15 

ὙΟΥΚ, πα (μ6 οὐἰίηθ τὴᾶρ ΜΘ δοσοιηρδηῖθβ 10, (Π6 

ἙαΙΐοΟΥ ἀθβῖτοβ ἴο δχριίθϑ5 8 ἰᾶτρθ δηγουηΐ οἵ οδ] σδίϊοη. 

ΤῊ οηῦγα ᾿ἰπθ οὗ τουίο---ἰπο]ααϊηρ 1π6 1Δοη ΠΠοδί]οπ5 οἵ 

δηΟΙΘηΐ 5ι065 τ] τηοαο1}---γοτη γα 15 ἴο {πδΐ ροϊηΐ ἴῃ 

[86 Βοίτοδί σθοτθ τ βίκοβ {πΠ6 ῬΏδβιβ οὗ Χϑῃοόρῇοῃ 

ὍΈγῈ Ῥ]δορα αἴζου ἢἷβ ἀθαίῃ). ΤῊΘ Κποσν]θᾶρε οὗ {Π658 ἃπὰ ὉΠ6 ΟΥ̓́ΥγΥΟ 

οὔμοὺ φαγί ]αγ8----ἰη6 αἰδίαποα οὗ Οὐμᾶχα ἴτοη ΒδΌΥΙΟη, δα {Π68 

Ῥοβιίοη οὗ {π6 Μεαϊδη τγ8}} (566 ΑΡρϑῃάϊχ,) ΞΡ} ]165 8η ουπο οὗ {Π68 

ΘΟαμ Ύ αἰβύϊποῦ Θμοαρ ἢ [0 ΘΟΠΥΘΥ ἃ [αἰγ 168 οἵ {Π6 σΈΠΟΓΔΙ σουγξ6 οἵ 

π6 ατθοκβ ἐπτουρη ΒΑΡυ]οηΐα, ἢ ποῦ ἴο ΟἸΘΔΥ ἋΡ 1058 ΟὈΒΟΌΓΤΙ 65 6ἢ- 

ἐἰτοῖυ. ὕπίογύαπαίοιυ πὸ ΟὈβουνδίϊοηβ πγαγα ταϑᾶθ Ὀδθύσσθθη Ἐθ] 078} 

δα ἩΠΙΔΗ ({π6 οᾶπαὶ αἰβίσοῦ), δα “πούϊοθβ τϑϑρθοίϊπρ 10 ἔγο πὶ ΟΥΠΘΥ 

αυδτίουβ ΔΙῸ βοδηΐυ. 

ἘΞ Κ66 Τουγπαὶ οὗ ΒΟΥ. ξορτ. 806. Ρ. 442; δῃὰ Μαρ5, Νο. 2 ἃπᾶ ὃ. 



Υ11 ῬΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

(Ατὰβ Β..), αἵ (ἢ ὁπ6 ΟΥ̓ "Ὁ δχοθρίίομβ ποϊοθᾶ ἴῃ 

1μ6 Δρροπάᾶϊχ,) Ὀογτουγθὰ ἔτοτη ΔΙγ. ΑἸηβνουίῃ. 

Τὶ τοπιδίηϑ ἔοσ ἐμ Εδϊΐου σταίθα Πγ ἰο δοκπον]θάρε {Π6 

αϑοϊϑίδμοθ συ Ἡἱοἢ 85, ἔτοτα ἐΐτηθ ἰο {{π|6, ὈΘΘἢ τομάογρα ἴο 

μΐπη ὉΥ δἰ τεϊδίίνε {πὸ Βον. ὅ. Η. ΕἸΞΠΟΥ, ρα οἵ ΚΙΤΚΌΥ 

Τιοηβάαϊθ, ἰαΐε δῖον οἵ Τ γ ΟΟ]]1666, Οδιηθυϊάσο: ὈΥ 

(6 Βεον. 7. Ταίο, Ηραὰ Μαβίοσ οὗ ἘΙΟΒτηομα ΟὙΔΙΏ ΔΓ 

ΦΌΒΟΙ; ἀπ ἐμ6 Βον. 5. δίθαα, ὙἹΟΩΥ οἵ Βυτγίομῃ-οη- ΤΊΘΗ ἴ, 

ἸῺ οἄϑο5 πθοτο Π6 [εϊς (Π6 ποοᾶ, δπᾶ βουρεῦ {π6 συϊάδηοο, 

οὗ οἵμεῦ Ἰαἀρτηθηΐῦ {μ8ῃ Π15 οὐΤΏ. 

Βυκτον-ον - ΓΈΕΝΤ, 

ϑερέ. 15, 1847. 



ΠΡ ΟΡΌΟΤΙΕΟΝ, 

“οι »»ὕ.... 

81. ΤῊ ’ Κύρου ᾿Ανάβασις᾽ οὗ ΧΕΠΟΡΠΟΙΣ ἢ88 ΥΓΘΟΕΙνΘα {ΤΌΤΩ ΘΥΟΥῪ ἃρ6 
ἐξ γυϑὲ ὑσ]θαΐα οὐὁἨ δαπηϊγαύϊοι ἃ5 ἃ τη06168] οὗὨ ΠΙδίοΥο4] σοΙηροβιίίουι, ΤΟΥ 
γἰνιπη655 οὗ ἀθβουρίϊοη, ΟἸθαυ 6585 ἃΠα δηϊπηδίίοη οἵ βίγ16, 6886 δηᾶ 
ΒΥΔΟΘΙᾺΙ 5 ρ]Ἰοἰΐγ ἢ, Βαΐῦ {Π6 οχρθαϊίοιμ 1561 ῬΌβΒ6 5865. 8 Ἰηΐουεϑέ 
ΠΟ 688 ΡΘΟΌΠΙΔΥ ἃ8 ἃ τηοϑύ ἱπηρογίδηΐ Ἰβύου!οα] ΠῚ ἴῃ [Π6 5 ΟΟΘ5510Π5 
οὗ δποϊθηῦΐ ΘΙ ΡΙΓ68 “, 

ΤῊ6 Αμδθδβ18 ΤΠΔΥ ῬΓΟΡΘΥΙ͂Υ Ὀ6 τοσαταθα ἃ58 ἃ σοηπυδίίοη οὗ [Π6 
Β]οοῦ οἵ ἩΗοτοάοίαϑ,----Θ ΡΡ]οπηθηΐαὶ ἴὸ {π6 Ἰδδαϊηρ ἰᾶθα οἵ Π]5 
βίου 65,---ἰμᾶὺ ο]4 Πογραϊζαγυ ἔοι πο ἢδα ταρθα μοίνγθθῃ ταὶς 
δηα Αϑίἰαΐίο ἔγτοτῃ ἴπ6 θαυ] δϑί {1π|65 ἀουγῃ ἰο {π6 ῬΘΥΒΙΔΠ Ὑγ8 18. ΔρΙηϑὺ 
Οτθθοα αὖ {π6 θορὶππΐηρ οὗ {πΠ6 ἢ σοπίαγν Ὀοίογτα {π6 ΟἸγβϑίϊδη οθγᾶ. 
ΤῊ {146 οὗ οοπαιεϑὺ ΒΟ ἢ Πδα Ὀεΐογο ἥονγθα {ᾺΟΤ δαϑύ ἰοὺ νγϑϑὺ νγὰβ 
ἴμθη ἱπάθθα ρευτηδηθηὶν ΟΠ ΘΟΚΘΑ͂,--- Ῥογβία νγαβ τα πορα ἴο {π6 ἀρίρη- 
5ῖνγ6,---θοῦ {πΠ6 (146 αἰα ποὺ Ὀεσὶπ ἰο 6 Ὀδίοσθ {(Πη6 οἱοβα οὗ {πμπδὺ 
οομΐισγ. θυχίηρ {πΠ6 ῬΕΘΙΟΡΟΠΠ 518} τυνᾶν (Β.0. 431... 404) {Π6 5ἰαΐαϑβ 
οὗ ασθθοθ γε ἴοο ΠΟΙΪΥ δηρασθα τ] Ἰηὐοϑίϊπα 8 γ]θ 0 ἐυτη {ΠΕ ῚΓ 
αὐϊθηύοη ἰο Ῥευβία---οχοαρύ ΤῸ 50 0516165 (Τπο. 11). Ραββί). ΝΟΥ 
νγὰ5 {Π6 ᾿ἰϑβιθ οἵ {πδὺ γγὰγ Β0ΟΠ ἃ5 ἴο ἐῃγθαΐθῃ Ῥαυβϑα στ (αὐ Ἰδαϑὲ 

(4) ΤῈ μαβ θθϑη αἰβριυίθα νυ βϑίμου {Π6 
Απαθδβὶβ Ὀ6 ΓΘ αν ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ὙΟΙΚ ΟΥ 
ποῖ. [Ι͂ἢ {Π6 Ηδ]θπΐοβ (111. 1. 23) Π6 σθ- 
ἔδιβ ἕο δὴ δοοουπῦ οὗ ϊπθ θχρϑαϊ(οη 
νεύει Ὀγ Το ἰβίοροη65, οὗ ϑυγΥδοῦ 56, 
8ηἀ 5Ρ68Κ5 οὗἉ 1 85 ᾿θυπιϊπαύπρ νυ 1Π 6 
ΔΥΓΙ͂ΥΑΙ οὗὁἨἁ [Π6 δΥΥ δὲ {πῃ παΐηθ: 
ὙὙΏΘΥΘΑΒ {πΠ6 ργθϑθηΐ τνουκ οοπίδὶ 5 ἃ 
ξυγίΠοΥ δοσοιιηΐ οἵα οδταρδῖρτ 'ῃ ΤὭτδοΘα 
8 πα δυθηΐαδὶ γοίπτη ἱπίο Αβία Μίπου. 
ῬΙαΐδτο ἢ Πονγονοῦ (6 ΟἸοτν. Αἰ θη.) ἃ5- 
Βοιῖβ ἐπδύ [Π6 ννοῦκ δβουϊ θα ἴο ΤῊ ΘΠ)ϊ5- 
ἵορθηθβ τγὰβ ΧΘΠΟΡΠΟΠἾ5 ον, ΡυὈ- 
᾿Ι5ῃθα ὑπάθυ πού 5 Πᾶπιθ, 'ἰπ ΟΥΩ͂ΘΣ 
{μδύ ἃ παγγαΐϊγρ, ἱῃ νυ ἢ ἢΘ ὈΟΥΘ 50 
σοηϑρίοισουβ ἃ ρϑγί, τηϊρῃΐ ὍΘ ΠΊΟΙΘ 
τοδάϊν ογοάϊοα. Τπαΐ ἐΠ6 ργθβθηΐ σου κ 

γγὰ5 νυυυϊἐΐθη οἰ Γ ὈΥ ΧΟΠοΡρΠοΠ ἢΪπ1- 
561, ΟΥ Ὁπάθι Πΐβ ᾿πβρθοῦοη, ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ 
Ἰηπηδΐθ ἔγίθ πα, 56 615 ρ]δοθα Ὀογοπὰ 
ἀοιαυΐ ὈΥ ἴῃ 6 ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ΓΘΙΡΥΘΠΟΘ5 ἴο 
5 ἀτγϑᾶπηβ, ἐπΠουρη 5, ἀπ οἴ θυ ρατίϊ- 
ΟὈ]Δ15, νΊοἢ οου] ἃ θ6 Κπονη ΟὨΪΥ͂ ἴο 
ΒΙτηβοὶῦ ΤΉΘΓΘ ΕΓ ΟΠΘΥ δοσοπηΐβ οὗ 
{(ῆ6 Ἔχρθαϊίομ, νυν ἢ ὑΡΈΘ οχίδηϊ ἰπ 
ΡΙαΐα ἢ ̓5 {πιθ, {Υἱΐῖ. Ασίαχ. νυἱῖ]}.) 
Οπρθ, σομρ θα ΔΡΡΦΥΘΠΈΕΙΥ ἔΓΟΠ. νΘΥΪΟῈΒ 
ΒΟΌΓΟΘΒ, 15 ΡγΓεβουνϑα ({ΠΟῸΡῊ ἱπηρουἕθος) 
ἴθ {Π6 ἔουγέθθηίη ΒΟΟΚ οὗ ᾽οάογι 
5Ι1Θ.]115. 
() ΟΕ, Οἷς. ἀθ Οταΐ. 11. 14. Θυϊποι!. 

Σ: 
γὸ Οἵ. Ατομά, γΠθοτίοτοο ; Τ1λο ΕΌα 

ΕἸηρῖτος, ΟἿ. ΧΙΥ. δπὰ ΧΥ. 



Χ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

πη] 6 186) ἀσοΎ ββίοι Ο {Π6 φῬατίὲ οὗ 6Υθθοθ :---ἰῃ6 οαπ86 ὙΥΒΊΟἢ 586 
μδα δϑροιιβθα τγᾶὰβ ὑ]υτηρηδηΐῦ ; Αἴμθηβ, ΠΟΙ ἱηγνοίεσγαΐα ἃπα τηοϑὺ 
δοίϊνα ΘΠΘΙΩΥ, ἰΔΥ Πυτη]οα αὖ {πΠ6 ἔδοὺ οἵ ϑιρατία, ΠῸῚ ἃ}γ. Τὸ 8]}} 
Βυτηδη ΡΟΥΘ ΘΗ βΙοη {Π6 ἀδγ οὗ ΠΟΙ γυἱϑβι αὐϊοη νγὰβ γοῦ αἰβίαπί. Βαυΐ 
Ηδ-σσθο “7,07 αἰξ παΐίοηϑ 977 τεθη... μαΐῇ ργοαοέογηῖποα ἐΐθ ἐΐηκοδ 
ὀούογο αρροϊπέοα απᾶ ἐδ δοιηπαᾶβ οὗ ἐλμοὶνγ παδίἑαΐξίοη,, δα ἰγθδαν 
ἀθογθθα ΠΟΥ ἀονγηΐ8}}, ἀπ ἐπαὶ Ὀγ {π6 νοῦν παπᾶ Ὑγ]Οἢ βθοιηθα ἴο ἢᾶγθ 
ΒαουΓοα ΠΟΥ βίαν. Ογτιβ, {Π6 το πα ἃπα 81}}γ οἵ ϑϑρβρατία, γγὰβ {Π]15 
σἤοβθη ᾿ηβίσαμηθηΐ,. [Ι͂ἢ δὴ αἰζοιηρί ἰο ἀδθίμγοπα Ὠϊ5 Ὀσοΐμοῦ ὈΥ ἔμπα 
δα οὗ ἃ ΟΥ̓βοκ δῖτυ, ἢ ορεπθᾶ ἰοὸ {ῃθὴ ἃ ἄοοῦ οὗ οοπαασβῦ Ἡ]Ο 
γγὰ8 ΠΟΥΘΥ ΟἸοΒαα {1] [Π6 ταϊῃ οὗ Ῥευβὶα νγὰβ σοῃηβυτητηδίθα. 

8. 2. Τῇ υὐἱέογ ἐδ] υγτα οὗ [Π6 Ῥϑυβίδη τη ραΙρ 8 ἀραϊηϑὺ ασθθοθ μδα 
ΔΙΤΟΔαΥ αἰβοϊοβθα [Π6 ὑθακηθ85 οὗ Ῥεγβία 85 ἃ τη αγ ῬΟΥΤΟΥ. ΗΓ 
σΟΠί16855 μοϑίβ οὗ δυτηθα δ ἀηνγαυ κα ὈΑΥθΑΓΔ 5, μανὶηρ ΠῸ ΟΥΠΕΓ 
Ῥοπᾶ οὗ υπΐοη {πη βουυϊτααθ ἴο ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΙ τηδϑίθι, ῃδα Ὀ6θη ξοδίζεγοα 
ὈΥ ἃ ἔδυν 5128}] βίαϊθβ, ἱπάθρεπᾶδπί οὗ ϑδοὴ οἴου θαΐ υπὶςοα ἴῃ ἀοδίθησα 
οὗὨ [Π6]Γ σοπίτηοη ᾿Ιθοτϊθβ. Απα γοὺ τόσα ἔαία!Πν αἰὰ {π6 ΑΠδθδϑῚ8 
ΥΕΥ͂ΘΔ] Π6 ᾿πίθυμδὶ γα μ685 οὐ Ῥουβὶᾶ ἃ βῖ μ᾽ ὁπ [Π6 9Π6 παπᾶ ἔτΌτη 
ἐΠ6 516 πᾶ ου {16 οὗ Δ]Π6ρίαποα συμ ο θουπα {Ππ6 βαΐταρβ ἴο ἐπ ΙΓ τηδϑίασ, 
δ πα οἢ {π6 ΟἾΒΘΥ ἔγομι {Π6 ᾿τπηροβϑι Π ν οὗ σοποθηΐγαϊπρ' {π6 ἔοτοαβ οὗ 
ΠΟΥ αἰδίαπίύ Ῥγουΐηοαβ ἴο τηδοΐ ἃ βυθάθῃ αἰΐδοκ το ἃ ὙἹΡΌΓΟΙΙΒ 
ἀϑϑα!]δπέ (ΑΠΔὉ. 1. ν. 9). Απάᾶ {ῃυ85, αἴξον {π6 οΥἱρῖπαὶ οὈ]εοῦ οὗ [Π6 
οχρααϊθοη μαα Ὀδθη {τικίγαιθα Ὀγ {Π6 Ῥγοιηδίασγα ἀθαΐῃ οὗ Οντιβ, [μ6 
ΑἸ Δ 4515 ἀββυτηθα ἴῃ οἴἴδοῦ {πΠ6 οΠδγδοίου οὗ ἃ γαϑί δβχρίουϊπρ' Ἔχρϑαϊίοη 
ΠΟ ἢ Ροποίταϊβα ἴο [Π6 νϑῦν Ποατὺ οὗ Ρεῦβῖίδ. ἀπά [86 οἴδοίβ ψυϊοκὶν 
Τ0Π]Πονεα. ὙΏΙη ἃ ἔδυ γϑαῦβ ἃ ϑραγίδῃ ΔΙΤΩΥ͂ ὉΠΟΘΥ ΑρΘβ]δὰβ πδᾶ 
σοπμααοτθα {η6 δβδίοσῃ Ῥγονίοοβ, δπα {π6 ἢπαὶ Ὀΐϊονγ ἃραϊπβδί {16 
ἰούουϊηρ' ΘΙΏΡΙΥΘ τγὰβ ἴΠ6η ΟἿἹΚ ἀγογίθα ὈΓῪ ἃ Πρ τὰ] αἰβίσ οι οὗ 
Ῥεγβίδῃ Παυο5. διηοηρ {Π6 βίαίθβ οἵ ατθθοθ, ἐοτηθηξπρ 5 8ἃπ ἰηΐθϑίϊηθ 
ΓΔ Δ Πα ΘΟΙΩΡΘΙΠπρ [π6 τυ Πγανγαὶ οὗ ἔπ 6 σΟμ ΠΟΥ Πρ ΔΡΊΩΥ ἴγοιη ΑΑβὶᾶ 
ἴο ΟΥΙΒἢ ἃ τἶναὶ αὖ ποῖηθ, 5.11 (π6 σοπααδβὺ οὔ Ῥογϑία πδὰ ἰδίῃ ἢ 
ἴοο 5ίτοπρ ΠοΙα οὗ ἴπ6 Οτδοίδη τηϊπα ἴὸ Ὀ6 Ἰοπρ ἃθαπαοπθᾶ. ΤῈ 
᾿Ἰπίθγ δ] υγᾶγβ οὐ ατθθοθ, αι οκ]ν βυ βἰαϊηρ, ᾿οὔῦ ῬΏΠΡ οὗ Μδοβᾶοῃ δἵ 
{ῃ6 μρδᾶ οὗ {πη6 ατθοκ παῖΐοῃ. Ηἱἴβ β80η, ΑἸθχᾶπαου {πῸ ατϑαΐ, 8ἃ5᾽ 
Ομ ο δ] ἰββίτηο οὗ πΠ6 ατρθοκβ, ἱηνδαθα Ῥουβὶα νυ δὴ την οὗ 85,000 
ΤΏ6Π, ΟΥ̓́ΘΙΤΔΠ ΠΟΙ ῬΙΟΥΙΠΟΟΒ, δια σΟΠπαπογθα ΠΟΥ ΔΥΙΠΉΪ6Β ; ἃπᾶ δ Πἰβ 
ἄἀθαίῃ {π6 ναϑῦ ἔδῦτϊο οἵ {πΠ6 Ῥουβίδῃ θιρῖτθ τγὰθ αἰβιηθια θογοα δπᾶ 
Ῥογίϊοπρϑα ουΐ Διο ηρ᾽ ̓ 15 σΘΠΘΓΔΪ8. 

(4) Ιηβίϑδησθ {6 οαβθ οὔ Οὐγηϊας 
(Απαῦ. Υ͂. νἱ. 8), ᾷηὰ Οοέψε (ΗδΘ]|θη. ᾿Υ͂. 
ἰ. 8), Κίηρβ οὔ Ῥαρῃϊαροηῖβ :---θλατγηα- 
ὑαξιι5, βαΐγαρ οὔ Β ἐγ πα (Ηφ]]θη. ΙΥ͂. 
ἱ. 87), δηὰ ϑιγογγϑϑῖς, οἵ ΟἸ]Ἰοῖα (Ἀπὸ. 
1}: 37): 

(6) Ηδφ!]θη. 1Π1.ν.].- ΠὩπογα ἀ65 (1. 
109) γροογάὰξ δὴ θδυὶν (Β.0. 457-06) 6χ- 
ΒΙθΙἴοα οὗ {Πϊ8 ροϊΐο᾽υ. Πατίηρ ἴῃ6 
ΑἰΠοπίδη Ὄχροαϊτίοη ἱπίο Εργρύὺ (θη 
ἃ Ρτονίηορ οὗ Ῥουβία, ἰπ ἃ βδίαΐθ οὗ τϑὸ- 

566 Ηδρ]]θη. ἹΨ. ἱ. 41, δὰ ἔπ. - 

γοΙΓ), Αὐίαχοῦχθβ ἰπβίραίθα ϑραγίδ ἴο 
ἱπναὰθ Αἰῖςα. ἘΕὙοπὶ Ὀϊοά. ϑίου! δ᾽ 
δοοομππί (ΧΙ. 74) Ὁ τνου]ὰ 5θϑῖη ἃ8 1 186 
Ῥδίτγι οεΐβιη οὐ ϑραγία, ἐδδη Βί ΟΠ ΡΘΥ Ἔν Ὲ ἢ 
{Δ ΠΟΥ ᾿θδιοιιϑυ οὗ ΑΓΠΘΠΒ, τν85 581- 
Ῥουΐοῦ ἴο π6 ἰοπιρίαϊϊοη, δπὰ ῥτοοῦ 
δραΐηβί πὸ Ὀτγῖθθ5 οὗ {1} 0 παίϊομδὶ 6π6- 
ΠΥ͂. Αἴ 81} ονθηΐβ πε αἰϊζετηρί ξαϊ]θα, 

(Ὁ ὅθε [1βοογαΐῖθβ, Οὐ. δὰ Ρμὶ}. λε' 
εἴ 564. 
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8 3. ΒΥΝΟΡΞΙΝ ΟΕ ΘΒ ΟΟ-ΡΕΕΒΙΑΝ ΗΙΒΤΟΕΥ. 

ΟΥὐκὺβ (ἐλθ οἰάἄθῃ), ἴουπᾶὰβ {π6 Ῥϑυβίδῃ. ΘΙΏΡΙΓΟ ἢ ΘΟΠΠΤΙΘΥ5 
Οτῶξιβ Κα. οὗ 1,γάϊαᾶ. (ὅ40).. ΤηῈ Ζχγαάϊαη οταρίγο--ταηα 
ἢ 1ὑ {π6 «45ἐαἰϊο ΟΥοοκ8---ἂυποχοα ἴο Ῥοῖβθῖᾶ. ΒΆΒΥΤΟΝ 
ἰδκθη (538). ΟΥτὰβ 5]αἴη πὶ ϑογίηϊα (29). (Ηετγοά. 1. 760-214). 

ΟΔιΏΌ 568, 18 501, βιιοοο 65 Πΐτη ; Βα θάτι65 Εἰγρέ ἀπ 7 γα. 
Παπκιῦβ (ΠΗ ϑέαδρο5). ὍΤπὸ ΒΑΌΥ]Ο ΙΔ Π8 τουοὶῦ ; ΒΑΡΎ ]Οὴ τὸ- 

ἴακθη, ἃπα 108. Ὑγ8}18 ἀθιμο ϑηθα (5103). Ῥουβίδη τὰ] οχ- 
ἰθηαρα τυαϑύννατα ἰηΐο Τ΄γαοθ δα Μαοοαοηῖα (518 3), δὰ 
οαϑύνγατα ἰο {Π6 Ιπᾶυ8, (509 2). Ηετοά. ΙΥ̓́, 44. Υ, 18. 

(Η!ρρίδϑβ, Τυσδηπιβ οὗ Αἴμθηβ, ΧΡ 16 ; ἰδκθβ τοίαρο ἴῃ Ῥοσβίᾶ : 
Τλαυῖα5 ἀθτηδη 5 Ηἷβ τοϑίοσαίίοη ; {Π86 Αὐπιθηΐϊδηβ τοί ϑίηρ ρτ- 
ῬᾶΓ ἴῸΥ νγὰῦ (Ηετοά. Υ. 96). 

Βονοὶὺ οὗ ἐπ ]ομίαηβ οἵ Α8ὲα, ΤΟ ΔΡΡΙΥ Ὁ ἃπα τϑοϑῖνϑ δἰα 
ἴτοιη ἍΑλθηβ; οδρίασα ἂμ Ὀστπ ϑαγαΐδ, (499). Τὴδ 
Τα ΥΟΙῦ ΒΌΡΡΓΘΒΒΘα, δα Μιϊοίαβ ({π6 Τοπίδῃ οαρὶΐα}} ἔα κθη, 
(494). Τπορηβοα ὈΥ {π|8 ἀρρυθββίοη οὗ [ΠηΠ6 Αἰμβηΐδηβ, Πᾶ- 
Τῖμ5 ἱηναᾶθε ατθθοθ 5 ρϑηθγα β ἀοἔραϊοα αὖ Μαγαΐμοῃ. 

ΧΕΚΧΕΒ ἴ., Β0η οὗ Τλαυΐι5: ΤΌΠΘΥΒ 6 νγᾶῦ; [8 Κ65 δπῃα ὈυΓῊΒ 
ΑΥΏΘΏ8 ; 15 ἀοβαϊβα αὖ ϑδ]δτηΐβ (480) : αὖ Ῥ] αὔδα ἃπα Μυοδὶθ 
ΟἿ πθ βᾶτηθβ ἀν (479) ; Οἴτηοπ, {π6 αὐθοὶς σθηοτδ], ἀοἴδαίβ ἃ 
Ῥαυβίδῃ δθὺ ἃ Πα ΔΥΤΩΥ ΠΘΔΥ [Π6 Βασγτηθάοῃ, (466). 

ΑΒΤΑΚΧΕΒΧΕΒΊΙ. Ῥδο]ηα οὗ {πὸ εἰηρῖτθ. ογαδψΖιδ, βαῖσαρ 
οὗ ϑυγῖα, γθῦ6]8 πα αἸοίαϊθβ Πῖβ οὐσῃὶ [θυτὴ5 οὐ 5. 5510} : 
(Οἰεβὶα8). Ββνοὶὐὺ οἵ [πᾶτὰ8 Κ. οἵ Ἐργυρῦ, αἰαοα Ὀγ Αἰπδηβ8. 
Οὐτητηθποθιηθηῦ οὗ ἃ ΠΟῪ ΘΟΌΥΒ6 Οὗ ρΡο]οΥ. 866 ποία (6). 

ῬΑΒτῦβ ΠΠ|. (Οοληι8), Βασπδιηθα Νοίμι5, 561Ζ65 {πΠ6 πτοηθ. Κθ- 
νοὶὺ οἵ Ἐπσυρίύ, (414 3). Ῥτορτα88 οὗ Ῥεὶοροπηδβίδη νγὰγ. Τιβϑ8ἃ- 
ῬΏΘΥΠ65 ΘΟΙΠΓΠΔ Πα οΥ- 1 Π- Ομ] θῇ ἴῃ Αβια Μίπου, (4138). Τυθαῦν 
θούσγθθη ϑρατγία ἃπα Ῥουβῖὰ (Τμπὰο. 111. 58) ἴῃ νυ ἢ {Π86 Κὶπρ᾿ 5 
τὶσῃῦ το ἴπ6 Οτθοῖκ οἰἴ165 ἴπ Αϑὶὰ 15 δοκπονϊθαρεά, (411). 
ΤΊΒΒΆΡΙ. 15 Βρεγβεάθα ὈὉγῪ ὔυκὺβ Μινοα, (407). 

ἈΑΒΤΑΧΕΒΧΕΒΊΙ]. (Μποριοη, οἰἀαϑὺ βοὴ οἵ Τατῖαβ 1.) Ογγιδ 
γοδοῖβ. Βαΐέϊο 97 Ομπααχα (401). ΤῊ Ογγίαη8 Ἰοῖη ΤΉ τοι 
(399) {π6 ϑιραγίδῃ βϑποσδὶ, ἴῃ ἃ υσᾶῦ δραϊηβῦ Ρογβῖα. ΤῊ ΤΟΙ 
15. Βιρευβοαθα Ὀγ Το γον 45, ἃπὰ Ὧ6 ὈΥ͂ ΑϑΘΒ] 805, Κίηρ οὗ 
δραγία, ὙΠῸ ΘΟΠΟΠΘΙΒ ΤΙΒΒΔΡΠΘΙΘΒ ΠΟΔΥ ϑᾶγα]8. Τ|588- 
ῬΏΘΥΠΘΒ 5 ρουβααθα Ὀγ ΤΙ γαυβίθβ δια ρυΐ ἴο ἀθαίῃ, (395). 
1 ]Ί16η. ΠΠ1. ἵν. 258. Αρββι]αιβ γΘο}]]6α ποτηθ, (Η8]]. ἱν. ἢ. 2) 
---Ὁοτοποα (394). 

Ῥραοο οἱ Απηέαϊοϊάαϑ (Ὀοῦνγεοη ὅρατία ἃπα Ῥευβὶ8) ὈΥ ψ ΠΙΟΝ, ΤῸΓ 
ἴπ6 βᾶκα οὗ ψϑακδθηῖηρ Αἴμθηβ, ὅρατία ἀρδῖῃ βδουϊῆσαθβ {Π6 
ἱπαδρθπάδμῃοα οὗ {πῸ Αϑιαίς αυθακβ. 8566 βὺΡ. (411). 

Οοἤλιδ βυιοοοοαβ Αὐύδχοχθβ. 4γ868. (338). ὈΑΒιῦβ Οορομὰν- 
νῦϑ, (996). 

ῬΏΠΡ οἵ Μδοθάοῃ 15 σμοβθῃ ΘΠ ΘΓΔ 1551 Π10 οὗἉ 811 {η6 ΟΥ̓ 6 ΚΒ ἴῃ ἃ 
γνῶ ῥτο)θοϊοα ἀραϊπϑὺ Ῥϑυβία ; 15 αϑϑαβϑϑιπαίθα, (936). Ἡ]5 β0η, 



Ἐρνρὺ (332). 

ἸΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

Αἱοααηπῆοῦ,, ϑυιοοδααβ πη, δπα ἰηναᾶδβ Ρουβὶδ τ] ἢ 8 ΔΙΤΩΥ οὗ 
35,000 ατδοκκ5 ; σαΐηβ ἃ υἱοΐοτυ αὖ {πε ἢ. Οτδηΐουβ. 
Τάγῖυβ Οοἀομηδπηϊ5 δἵ ἴββιβ (399). 

Ι Βοπίξ 
δυθᾶάμποα Ῥαϊθβδεϊπθ δπα 

Οτόββθβ {πὸ ΕῸΡΗταΐαβ πα ΤΊρΡΥΙΒ ἰηΐο Αϑββυσίδ, 
ἢ4] ν]οίουυ πθὰῦ ΑΥΌ 6] (331). Ῥατγῖιβ τηυταδγοα Ὀγ Β65508. 
(330). Ῥογϑβὶα δηξσοὶν βυθάποα, (328). 

δ4, ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΝ ΞΒΑΤΒΑΡΙΕΒ δο. ΟΕ 

ΑΒΙΑ ΜΙΝΟΚΒ. 

ἩυτὈ]οα γν (η6 αἰδαβίγοιιβ 'ββι6 οὗ {Π6ῚΓ ΟΔΙΡΑΙΡ 5 ἴῃ ΟΥ̓Θ666, {Ππ6 
Κίησβ οἵ Ῥεγβὶα ὑυγπθα δ δηχίοιβ ουα ἰοὸ {πῸ6 φγοϊθοῦομ οἵ {Π6ῚΓ οὐγη 
το [16 γ5---ἰδασῖηρ πα ἴΠ6 ΟΥτθοβ, οἰαίθα Ἱ νυἱοΐοτυ ἀπα ἱπίθηξ οἢ 
τηδκίησ' {ΠΕῚῚ Αϑιδίϊος Ὀγθίμγθη ᾿πἀθρεπαθηῦ οὗ Ῥεογβία, νυγου]α ἐγαηβίθυ 
16 γγᾶγ ἴο {Π6 σοαϑί οὗ Αϑῖὰ. Ασοοσγαϊηρῖν, ἔοΥ {π6 Ὀείζοῦ ῥγοίθοῦ θη 
οὗ {Π15, {Π6 σσθὰκ 5146 οὗ ῃ6 διριτθ, ομ6 οἵ {Π6 βαίγαρϑβ 5. οἡ ἴΠ6 οοδϑί 
15 ἰἸηνοβίθα τι [Π6 σομητηδπηα οὗ [Π6 δηΐζγα το τὰ οὗ ἴπ6 τηδυϊ πη 8 
ῬΙΌΥΙΠΟΘΒ, ὉΠΟΥ͂ {πΠ6 {ΠΠ6 οὗ στρατηγὸς τῶν κάτω, “ὨϊΟΝ ἱποϊαε5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 8}} πυιπΐη {π6 ΚΒ. Ηδ]ν8 ". ϑ'ΌΟἢ νγὰβ ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠ6Β5 (Β.6. 412), 
ὙΠῸ Ὀαβίάθ5 Ὠδυὶπρ {πΠ6 ΟΔΙδ ἃ5 [15 ῬΓΌΡΟΙ ϑαίταρν (ἰποϊπαϊηρ: 
Τιγᾶϊα Δρραγοπί]ν, Ηε]]. 1. 1. 9) μαᾶὰ οομημηαπα οὗ ἴπ6 ᾿ἰαπᾶ πᾶ 5εὰ 
ἴοτοθϑ, ἃ στρατηγὸς τῶν κάτω, ἃ νγᾶϑ 8150 ΘΙ ρον α ἃ5 {Π6 Κίηρ᾿ 5 
γοργαβθηζαῦν ἰο πδρούϊίθ ρεᾶοθ ἃπα δ] 8η66 σὴ ΟἾΠΕΙ ῬΟΎΤΕΙΒ. 
Τπυς. ὙΠῚ. 57. 

8. ὅ. ΤΙΒΒΑΡΠΘΓΠΘ5 πο] {Π15 ροβὺ Ὀεύσγαεη 4138 δηᾶ 407 8.ο., ἔπ 6 
Ἰαϊίου ρατύ οἵ (η6 Ῥεὶοροῃηπδβίδη τγαῦ, δπα βἰἀθὰ πῖτῃ ϑραγία Ὸγ {Π15 
ΔΙΊΟΠΡ᾽ ΟΥΠΘΥΓ ΤΘΆϑ0η8. ΤῊ Αἰμοπίδη ἢἤρθοϊ, Ὀγ Ἰδυγίηρ ἐσ θαΐα οα {Π6 
Οτοοκ οἰτ165 1ῃ Π15 βαίγαρυ, το θα Ὠΐπὶ οὗ Π15 οὐσῃ σνθπια ἃπᾶ οὗ {Π6. 
τουδὶ ἰγ]θαΐθ ΤῸΓ ΠΟ Ω Π6 τγὰβ δοσουηΐδθ]α (Τὰς. Ὑ1Π|. δ). Ἀραΐῃ, 
{μογθίογθ, ἃ5 Ὀδίοτο (500 Β.ο. νἱὰ. ὃ 3) σσογ ἐμ Αβιδίίς ασθοκβ ᾿πϑίσα- 
γτιθηΐδὶ ἴῃ ὈτΙΠρΊηρ; Ραγβῖα ἰηΐο ζαζὰ! ΘΟ] ΠἸβῖοπ ἢ ἄτθθοθ. ἘῸΓ ουΐ οὗ 

(6) Αϑβῖα ΜΠΠΟΥ νγὰ8 οὐἱρίπα!γ αἱ- 
νἱὰθα ἱπίο ἴἤγθθ βαίϊγαρίθβ, [6 Εἰπηϊῖ5 
οἵ ΒΊΟΝ (85 αϑϑίσηθα ὈΥ Παγῖτιβ 1.) ἃγῸ 
βίαίοα ὈΥ Ηετοά. [{1. 90. ΤΠδ6β6 Ἰἷ- 
ταΐϊΐβ ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ ΘΓ σοηβίδη]ν 5 Ϊ Πρ 
(ΑπδΌ. Υ. ν. 6, π.}), ΠΟΙ νγὰβ ἴΠ6 ΠὺΠῚ- 
ῬΕΥ οὗ βαίγαρ᾽θ5 δἰνγᾶγβ ἴΠ6 βᾶπιθ. Αἱ 
186 {ἰπ|6 οὗ Ογγὰβ᾽ δρροϊηΐϊτηεηῦ (Β. Ο. 
407), ἴπ6 οτἱρῖπαὶ {το ἕο] αἰνιβίοη 
τγ85 Ῥγθβοῦνθα, πουρἢ τὶ ἢ βοιηθ γἂ- 
τἰαϊίοΠ8. 

Ι. Το ϑουΐῃ- " εΐοτπ, οὐ σαγίδη 58- 
ΤΓΆΡΥ, ὉΠΩΛΘΥ ΤΊΒΒΡΉΘΓΠοΒ, ἰπ- 
οἰαάσΐηρ Ιοπΐα, Οαγία, γοῖα, Ρατα- 
ΡὨν δ. 

1, ΤΏ6 Οδπίγαὶ, οὐ υγάϊδη βδίγαρυ, 

ὉΠΟΘΙ Ογγὰβ, ἱποϊπαϊην Τγάϊΐα, 
Ῥῃγγυρβία δπα σαρρδάοοϊα. 

1Π|. Τὴ Νογὶη- Ν᾽ βίοση, οὐ Βίἐῃγ- 
πη ΒδίτγαρΥ, ἀπο ῬΏδτγπδθδ- 
25, ἱποιααϊηρ Ἡ ΘΙ] Θβροιῖίβ, Β]- 
ἐπ τοο δηᾶ ΖΕ ο]᾽α. (Ηδ!] θη. 111. 
“109 

Αὔον Ονταβ᾽ ἀθδίῃ ἔῃ ἔτχο ἔγβέ ννϑῦθ 
απὶτρα ἃπὰ αἴνθη ἴο ΤΊΒβαρθγηθ5, (Ηεὶ- 
1θη. 111. 1. ὃ, ἀπὰ Απαῦ. 10 ν. 11.) Ηδ 
8η4 ῬΠΔΥΠΑΌΔΖΙΒ αἰν θα ἐπθ σόνοτῃ- 
πηθηΐ οὗ ᾿Αβία Μίπον Ὀθένγθθη [ἢ 6π|, ὁ.“ 
ΘἈΒΙΟΏΔΙΠΥ δρροϊπεϊηρ βαΐταρβ (Ηθ]]εη. 
111. ἱ. 10) ΟΥ̓ΘΓ ΤῊ ΠΟΥ Ῥτονυΐποθ5. 
- - Κτυῦροσ, Απδῦ. 1. ἱ. 2. Οὗ. Ηοσγοὰ. 

. 102. 
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{π18 ΔΠἸ1Δ πα τυ ἢ ϑ'ραγία Βρυππρ αρ {Ππαῦ σομπθχίοη Ὀαύνγθοη γτιβ δπά 
186 ατοοκα ΒΙΟῊ Ἰοα το {Π6 πα αβὶβ, ἃὴ δυθηΐ, ἃ5 γα Πᾶγ6 8661, 80 
Ῥγοσηδηΐῦ υυῖ ἢ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟ65 ἔαΐα] ἴο {Π|6 ΘΙΏΡΙΓΘ. 

Βαΐῦ ἐποιρὴ ΤΊΒΒα ΡΟΥΘ 5 ὉΥ {Π|8 δἰ] ᾶποο ρ]οαροα Πἰτηβ6 1 ἰο 500- 
511Ζ6 ἀπᾶ οο-ορογαΐθ τ τ {π6 ῬΟΙΟροππδβίδηῃ ἔοσοθ (Ἴππο. Ὑ111. 29), 
1 τγὰβ ὈΥ ΠΟ πηθδη5 5 ἰῃςοηίοη ἴο Ῥγοβθοῦΐα [Π6 γᾶ ἴο ἃ ΘΟΠΟΙ ΒΊ0Η. 
ΗΙ5 ΡῬΟΪΟΥ τγὰβ ἰουπμαθα οὐ {π6 τηᾶχὶπὶ “ Ὠἰνίὰθ οὐ ᾿πηροῦὰ :᾿---τίο 
ῬΆΓΑΪ 86 {Ππ6 βίσθηρίῃ οἵ {πῸ ατγθοῖδῃ ὈΘαΥ ὈΥ Τοτηθηΐίπηρ' ἔθ 45 Διο ηρ; 
[86 ΤΟΙ 6.8, ἃ 80 Δα] ϑύϊηρ [Π6 ὈΔΙδηο6. οὗὨ ΡῬΟΥΤΘΓ διηοπρ {Π6 5 δίαθϑ, 
85 ἴο ἰδᾶνθ ΠΟΠ6 ἴῃ ἃ σομα τοι ἴο τη πηδο6 Ρογβία. Οἵ. Ηδ]]θη. 1. ν. 9. 

8. 6. 5.0. 407.1 Ογγεδὶ ἴπ6 γουηροτ----ἃ γοῦί οὗ ρτθαΐ ῬυΌΙΙΪ86, 
ἐποιρῇ ἃ5 γοὺ ΠαγαΪν 17 εὖ.----ἰβ βθηΐ ἀουγῃ ὈΥ 18 ἔα ΠΥ ἰὼ ἴακβ δομι- 
τηδπηᾶ οὔ πὸ Τυγαϊδη βαίγαρυ (Ἀπδῦ. 1. ἴχ. 7), δἀπα ἴο βιροῦββαθ ΤΊ5β8α- 
ῬΏΘΓΠΘΒ ἴῃ 8. ΤῊ] ΥῪ ΟΟΙΩΙηΔηα, ἢ ἃ Πιριου " {16 ἀπ ΔΙΏΡΙΕΥ 
ῬΟΥΟΙΒ. ἢῚ5Β Ἰπϑύγιο !Οη8 σοῦ ἴο σο-Ορογαΐθ τὰ ϑραγία ἴῃ [Π6 Ὑγ8Γ 
ραϊηβὲ ΑἰἤθΘη5 ; δηᾶ Π6 αἰα 50 Ὠθαυθ]ν, αἰβγθραγαϊηρ' 4}16 {Π|6 ΘΧδτηΡ 18 
διὰ τϑοοτητηθπαδίϊοη οἵ Ὦ18 ργθάθοοββου, ΤΊΒΒΑΡ ΘΙ 65, ὙΠῸ ἀτρϑα Ὠΐπὶ 
ἴο ΟΔΥΤΥῪ Οὐὖ Ὠ15 οὐ Τοτύποιιβ πΠΘυΐγ] ΡΟ] ΟΥ. 1 15 ΡΥΓΟΌΔὈ]6 ὑπαΐ 1 [ότι - 
ἴπρ' {Π15 οἷοβθ σοῃηθχίοι πὶ ἢ ϑραγία ἢ6 ἔΟγΘϑανν 1Π|6 Τη 685 Οἱἁ ΟΔΥΤΎΠΡ᾽ 
ἰπίο οἴδοϊ μῖβ ἃ5 γϑῦ διαῦσυο φργο͵θοῦ οὐ ἀθίγοπίπρ Π15 Ὀγοΐμοσ. Αἵ 
811] δυθηΐβ, Ὀθίουα ΘΟ ΠΟΙ ηρ' [Π6 Θχρϑαϊοη, μ6 οἰαϊπηοα δπα τϑοοϊνοα 
δα ᾿τότη ϑραγτία οα [Π6 80οῖα οὗ ραβί βούγίοδσβ. Χϑῃ. Ηδ6]], 1Π..1. 1; 
ΑΠπΔΌ. 1. ἰν. ὃ. 

8 7. ΤῊΘ οἰτουτηβίδημοοβ αὐζθηαϊηρ Ὠβ ἐλ ΠΟΥ 8 51:0 ΚΠ 685, 18 Υθοδὶ], 
ἢϊβ ὈτΟύ ΠΟΥ 8 ΔΟΟΘΒΒΙΟΉ, Π15 ΤΩΡ ΙΒΟΠτδηΐ, ῬΆΓΟΗ, ἃπα ἢ μηδ] τοβίοσδίοι 
ἴο ἨΪ5 βαίγαρυ, ἃ ἀδία]θὰ Ὀγν Χϑη. (Απδῦ. 1, 1.) ἂμ τόσα {Ὁ}}ν Ὀν 
ΡΙαΐάτου (Ἱῦ, Ατίαχ.) ἸΤπαῦ Αὐΐαχθυχθβ, ὑπουρῖι ρουβυδαθα οἵ Π15 
ῬγούῃοΥ 5 σα], Βπου]ἃ Πᾶνα βραγθα Π15 1 το ἴΠ6 ραββϑιοπαία δηἰσεδίν 
οὗ 8 τηοΐπου, 15 ποῦ συγκα Ὁ]6, σοπβιἀθυϊηρ ὑπ ὙἹϑ] αἸηρ [ΘΙ ΡΟΓ 
οὗ {π6 Κίηρσ, δπᾶ {π6 ππθοιιηᾶοα ᾿πῆϊθηοα τ] ἴπΠ6 θη τηοίμοσ, 
Ῥαγγβδίβ, τηδϊηϊαϊ πο ΟΥΟΥ πω, Βαῦ {πα ΟΥγαβ, βιηδυίηρ' ἘΠΩΘΥ 
αἴβρταοα πα Ὀαγηΐηρ ἴο ἄνθηρδ 1ἰ, ΒΟ] Πᾶνα ὈΘΘη βαηῦ ὍΔΟΚ ἴο Β15 
αἰβίαπ᾽ βαΐχαρυ, {Π6 5θαῦ οὗ Π]5 ἱπῆποποθ, ἴπογα ἴο σαῦμον βύγθησίῃ, δπᾶ 
νγαΐοῃ 8 ΟΡροΥ αΠΙΥ ΤῸΓ 5 γΚίηρ ἃ ἀδοίβινθ ὈΪΟΥ δ 8 ὈΓΟ ΠΟΥ 5 

ΟΥ̓ Δα 116, 15 σου ΑΙ ΗῪ ΒῈ Υ]Β1πρ, Αὐὐαχϑυῦχθβ ΡΟΒΒΙΟΙΥ οοηῃδίἀογθα 

(ἡ) τις (Καογοθςἢ) Βα ἰῃὴ6 Ῥογβίδῃ 
τνοστὰ ῸΓ {Ποῖ ταΐθαγγ Οοα ἴΠ6 ϑη 
(108{ 85 Ὺλαταοῖ ἰ5 ἴῃ Εργρίΐδη, 566 
Τὸ Εἴυο Ἐταρῖγοβ, τ. 28; Ὀοΐῃ Ῥεΐησ 
Εἰσα]αΥν ΥΔΙΠΘΥ ΤΠ Π ῬΤΟΡΘΙ ΠΔΙΗΘ5): 
Ριαΐ. Ατί. Ψι. 1. 10 νγᾶβ αἀβϑϑυτηθὰ ὈΥ 
1Π6 εἸ]άθυ Ογσγιιβ, ῬΡΤΟΌΔΟΙΥ δἴξεσ ΗΪβ 616- 
γδίϊοῃ ἴο {πθ ἰἤγομθ, ἢἷβ ἔγβξ ὩΔΙῚΘ 
θεΐηρ “σταάαΐο5. ϑῖταν. ΧΥ͂. 1]. 

(Κ) Ηἰ5 ἔα μου Ἰϑζέου οὗ δρεοϊηίτηθηΐ 
(Χδη. Ηδ]]οη. 1. ἰν. 3) ἀδβίρπαίεβ Ὠΐτη 
ποῖ στρατηγὸς ἃ5 π΄ ἴπ6 ΑὐδΌ, (1. 1. 2, 
ἀπὰ ἰχ. 7)---οὰΐ χάρωνος (Ϊ. 6. σύριος), 
πάντων τῶν ἐπὶ θαλάττη, ἃ {{{16 Θαμίνα- 

Ιοηΐ ἴο ΨΙΟΘΙΟΥ͂ ΟΥΎ ΟΟΥ̓́ΘΓΠΟΥΙ-ΘΘΠΘΙΔΙ. 
Ηδούθη 681185 Ηΐπη “ βαΐγαρ οὗ 8}} Αβδίδ 
ΜΜΊΠποΥ,᾿ (Δίαπιδι, 11. 39); Ὠϊοα, 816. 
(χῖν. 19,) ποτθ Δοουσδαίοιυ τῶν ἐπὶ θα- 
λάττης σωτραπειῶν ἡγούμενος. Ηδ Ρο5- 
565566 ΡΥ  ΠΕν [86 581η6 ΚΙ Πα οὗ ὑτα- 
ΘΠΆΪΏΘΠΟΘ δηᾶ δ ΠΟΥ 1π πιαίΐουβ οὗ 
βΘηθταὶ ΡΟ] οΥ (ΟΕ, ΗΘ6]16η. 1. ἱν. ὃ δπὰ 
7,} ΟΥ̓́ΣΣ [Π6 ΟΥ̓ΠΟΥ βαΐγαρβ, γῇ ΐϊο ἐπ6 
Οονδυπου- ρα ποῦδὶ οὗ [πᾶ ϊ8 ἢ88 οὐοὺ {Π6 
ΒΟΥΘΥΠΟΙΒ Οὗ ἴΠ6 ΟΥΠΘΥ ἵνγο Ργοβι ἀθη- 
οἶ68, ΓΠΟΌΡἢ Θδοἢ 15 σοτηροΐθηΐ ἴο τορτι- 
1αΐθ {Π6 ᾿πίθσῃδὶ δϑαὶγβ οὗ πὶ οὐγῃ ΡῚΊθ' 
βιάθμπου. 



ΧῚΥ ἹΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. 

ἐμαὶ σσταθ᾽ ᾿πῆθθηοα σπῖτι ἐπ6 ἀομϊπαπὶ Οτθεκ βίδίε σου βοσνα 85 ἃ 

ὈΑΙΓΙΟΥ ἀσαϊηβὲ ΟΥΘΘΚ ἀροτθββίοῃ, 50 ἸΟῺρ' 85 ϑρασίᾶ πηαϊηἰαϊ Πα ΠΟΘΙ 

ΔοσΠάομΟΥ; πᾶ, ὁπ ἴῃ6 οἴμεῦ μαπά, {παὶ πθ ρυδγάθα βιυβῆοίοπε!ν 

ἀραϊηδὶ ΔΩΥ Ἔχθγοῖξα οὗ ὑμαῦ ἱπῆποποθ ἀδηρΈΓΟΒ ἕο Βἰτηβοὶ, Ὁ. οἱνίησ 

Οντὰβ ὶβ τῖναὶ ΤΙΞΒΑΡΉΘΓΠΕΒ ΤῸΓ ἃ πείσῃ θοῦ, ὑγαβέϊηρς ἰδὲ {π6 ἔδαγϑ 

δῃᾶ ουπηΐηρ οὗ {με νεΐθγδῃ σου] θ6 δὴ ββεοίμδὶ [01] ἕο {86 Θμΐουρυῖβα 

πᾶ διιδίοπ οἵ {μ6 γουΐῃ. Ηονν ξᾺΓ [815 ΡΟ] ον βασοοοᾶρα {π6 Πᾶγτᾶ- 

εἶνε τ0}}} 5ῃηδνν. 
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Το ὥαπα (Κὶς Ηϊϑά7) 

1: Οἰϊιοῖαπ ΘΟ αΐε8 
» Ταγϑιι8 ν᾿ 

.»» ϑ')γο- ΟἸϊοίαν ἰαΐε8 

.» Δί γι8 ὶ 

»Ὥ- (δε. Βι... 
ἊΝ Ῥαγαάαα, Ἑ. 
Ἔ ΤΠαρϑασιιο, οῃ Ἐπ- 

ΡΒγαδΐββ. 

» Ἄἄγσχοξ, Ἐ.. (ϑυγδ) 
»» Οογϑξοίο (ΑΥΔΌὈΪ8). 

(1Ὑ2α}}} 

:- Ἐν . Ἐ . 
ΤΩτουρΡῺ βαῤμίοιδα. 

"αι } Βοικ 

Ομαρΐοσν. 

συῶν " | ϑ8εοϊίοη. 

........-“ΠρΡϑΜνϑ.ν.ν..- ὦ 7 ΠΠρΡΠρ5ρ“΄“΄5ὐῆὔῸΦ«ζΦ0ΦροῸύΌῦὔὕ7; π΄» πρΡϑ. π΄ ἥ΄Π “ΦΦ΄ΠΡὖῸ....΄΄Πὖ5............. .. 

"ναὶ “ἃἡ,Φ--- ψῃι 

ΤΙΝῈ ΒΑ ΕΥ̓͂. -- (Ανάβασις.) 

Ἐνοηΐς, ὅο. 

τν 

Ὀδῖο 

40] 8.6. 

δαί ΤΓΌΤΩ ἘΡΒ6βῃ8, αὐουΐ Ἴ ἘεΡ.» 

Αὐτῖναι οἵ Μόποη [2 [ΌΓΟΘΒ. 
Αὐτῖναὶ οὐ ΟἸθαγομαβ ; 
ατὐοοκβ του ίθννθα 85 
ἘΠ ΘΓΘΩ, ὃ 9. 
ΤΟΔῚ ΡΆΙΗΘΒ. 

ΑΥΤΩΥ͂ ἀου Δ } 58 ΑΥΤΘΔΓΒ οὗ 
ῬΔΥῪ ; δυΥῖγ] οἵ Εργαχα 
γὴΓ ΒΌΡΡΙἾ65 Οὗ ΣΔΟΠΘΥ, 
812 

Ἐονυίονν οὔ ατὐθοκβ δῃὰ 
ΒαΡθαγ 88, ὃ 18. 

Ἐργαχδ οοπαποίθα ἤοσὴθ 
ὈΥ ΜΘΏΟΩ ΓΠΤΟΌΡῊ νυϑϑὺ- 
ΘΓ Ρ888 οἵ Μύ. Ταῦχτιϑ. 

ΞΥΘΏΠ 6515 ὄψις, κῇ Ρ888 
(Οδιοκ τα ὅπ 

(Οδίεῖ Βόσλάς. ω 
(ΟἸὨ. ἢ]. Ἅπα ΕΣ ΒΒ οοὕ σ᾽ 
186 οὈϊοοῦ οἵ Θχρθαϊοη 
γοίπβοβ ἰο δάνδμοο: ἸὩ5ῈὉ- 
Γϑοίΐοῃ ; οὐδε ΞΟΒΏΘΥη6 
ΟΥ̓ ΟἸθδσομυβ, ὃ 8, ἄο.; 
ΤΩΘΓΟῚ Γοβασηθα, ὃ 41) 

ΑΥγῖναὶ οὔ ΟΠ ΙΞΟΡ τ 8 
ἔγοτη ὥὅϑραγέα νυ ἢθοί, 
Ὁ Πα ΤΟΙ ΠΙΟΓΟΘΙ ΘΙ ΐξ5, ὃ 2, ὃ. 

ΕἸΙΡΗΐ οὐ ΑἸ ΡΓΟΘΟΙΏ88, ὁ ὅ. 
᾿υοβογείοῃ οὗ Χρηΐδ5 δᾶ 
Ῥαβίοῃ, ὃ 1. 

ΟΥττβ αἰ βοίοβοβ ῃΪ5 ἀθβίσνι 
ΟΥ̓ ἀφο: ἢτουϊησ ἰδ Ὅτο- 
{Π6Γ: Μίθῃμο; οομίσῖγ 685 
ἴο τη Κ6 Ὠϊβ αἰν βίοι βοῦ 
[86 ΘΧΔΙΏΡΙΘ οὗ ΤΟγαϊηρ' 
{86 τῖγου, ὃ 13. 

(γι νυ. 5 10 νἱ:. 1, 15 4 
τοίγοβροθοῦ οὗ ἐπ 1) 6βοσέ 
ΤΊΔΓΟῊ Ὀρΐγγθθη (Ὀγϑοΐς 
8.η6 ῥἔῃία.---ΟἸμαγηιαηαο, 
γ. 10.---Οτομίρ8, γΥἱ. 1.) 

Εονίον, 5 1... 10. 
Οὐόββ ἃ {Υ͂6Π0}.--Ο 8815, 
814, 15. 

Βαὐ]16 ἀθβουι θα, 6. γὴ]. 
Διὰ Χ.--ῬΔΠΘΡΎΣΙΟ ΟἹ 

ΟὨ ἰκ, 

θ ΜΆΓΟΝ 

20 ΔΙΑ". 

1 ΔΙΔΥ 

θ Φυπθ 

6 Ψυν. 

β0συνὺ 

1 ϑορέ. 

1 δερέ. 



ΧΥΙ ΤΙΝῈ ΚΑ ΕΥ͂. --- (Κατάβασις.) 

(τ : Ϊ 
Ξ ἕξ Ξ ' 
-- - Ώ Ξ 
ΗΑ ξ Ἐ Βοαΐο. Ε Ξ Ξ Ἐνεηΐς, » 

3] ὥ 1 2 δι᾽ 

1. 4|- |ἘΒδοκίοϊαβί βίδεοι 11. } 1. 1 8) Φοῖη “γήωιι8. 
1 ἢ 1- [ΠΟ ΨΠΠαροβ.. .} - [ἢ 113. 18 Ατςαβ. Ττστιοθ, 111.1. ΠΟϑαρέ. 
1. 9" [26Ρ,:,, Ῥτγογυϊβίοη Ὑ11-- - ἰ[ ἢϊ. 114 ΤΊΒΒΕΡ ΘΓ 65 ΤΤΘΏΟΉΘΒ,10. 

18.568. ΗΔ], 111. 17, ἀπ ἰν. 1. 

83. 3- [Τὸ "γαῖ οΓ Μραΐϊα .] - ἵν { ἣν } Οἴοββ 3 ἔγεποθαβ. 
ἢ 8]-} »» ὡς Ὁ (ΤΙ ρτῖβ,} - 1 ἴτν. 13] Οσοββ ΤίΟΤΒ ὈΥ͂ ῬΟΠΙΟΟΙΞ, 

3 24, 
4 20 [- |»νΟρϑ(ΡΈγβοῦβ,Β.}} -  ἷν. 25 ὃ 

6, 80 - ἰ .» ΛΠΠΑΡ68 οὗ ἘΔ ἘΠ ἢν 55 ναὶ σελ γον 
ΤΥΒΔΒ. . --ΤΊρτῖβ οι Ἰϑἔδ. 

ϑΊ ΖΓ οἵ ΟἸΘΆΓΟΠΒ ὅς 4 
ΟἴΠΘΥ ΘΠ ΤΆ]: υ. 31]. 

4| 89} 87., ΗΝ ἘΞ ΣΕ ΡΥ Χο Δ Πα ΟἴΠ6ΓΒ οἸθοΐρα 
ἴῃ {ποίτ σοοτη, 1{Π1.1. 46. 

Ἂς... ἐπι το τσ 111. 6. 
τὸς Ὁ58 ἃ χαφάδρα (Βαμηδ- 

ι.,.»9ξῈδ 11}, ὙΠΠαρο5.. - ΈΕῚ: ἐ Ἷ αα5, Β.., ΟΓ αἰονίαις ἔμ. 
χν,.ἢ- 

ἢ 3--|,Ζαγββα( Ν πυρά), - ] ἵν. 7] ΒΘβθῃ. 
1.Ρ.0άὨᾳεα[-|,, ερίϊα (Δόδϊ) ἢ - Ἰ ἵν. [10] ΝΙΠΘΥΘΗ. 

1 ἀ{Π1᾽᾿. ὙΠΠΙΙΡΕ, ᾿. εὖ ἵν { πὸ } 

1. 3}- [ΤΒτρουρῆ ἃ Ρ] απ .᾿ - | ἰγ. [18] ΤΊΒΒΑΡΏΘΥΠΘΒ ΠΕΓΆΒΒ6Β 
ἐφ ἀκόῖς ᾿ {86 τοίγϑαίξ. 

δ] 9. [8[Τὸ ὙΠΠαρΡῸ5 88 Ἷ 24 τε 
| Ῥαΐδοθ (ΖΕ) τ { 31 } ϑἴογε οὔ ῥγουϊείοῃς, 
ΠΊΕ ᾿ς : οὶ. ἢ] ἔν. [51 

2. - (ΝΙσΒῦ ΜάγΟ) .} - | ἵν. [37] ΤΊΒΒΩΡΗ. ΟΟΟαΡ 65 ἃ μοῖσῃξ 
πῃ ϑᾶάνϑηο6 : 15 α15] 

Τὸ ΡΟΝ. ΠΣ 

Ἐρίγαοο {ΠοῚΡ βίθρβ. ᾿ - οοξεᾷι. ἈΡΒΕΈΒΡ ας. 

Ὄ ͵ 

ΤΗτΤΟῸΡἢ Οαγαιο]ιεῖ ὡς Γ᾿ 1} ΟΔγαπ οἶδ ηβ ἢ 86- 
ἹΠΠ 1Π { ἴο ἘΠ. φησ 68. ᾿ν. τς Φ } Υ6Γ6 Ἰοββ. 1]. 2. 
1 δ᾽ - ᾿ΤΕΓΟυΡῊ Αὐτηθπῖα. - | ἷγ. 1 Τὸ 8ἃ ἴονσηι (ϑεγέ) ; 88- 

{γ8}0᾽5 Ῥᾷ]δοθ, ὃ 2. 
2) 10 | - | βοῦγΓοα οὗ ΤΊ ρστὶβ .} - ἰ| Ϊν. 3 
3. 15 - [|Το ΤοΙθροδβ, Βα. .] - - - Υ δβίοσῃ Αστηθηΐβ. ΤΌΘ α 

νη ΤιτθαΖαβ, ὃ 6. 
ῬΙδὶῃ (οὗ Μη 5}. 

8.16}8}].,, ὕΠΠΙΑσοΒ.. .] -Ίῖν.  1| ὅπου, 88. ΟἸΘΆΓ 8 0888 
οοσυρὶοα ὈΥ ΤΊΓΊ θΆ ΖΙ, 
819,21, Βδίαγη ἴο ΟΔΡ. 

1]. 8] 7.» ΜουΙδΙ- ΠΝ 1- ἵν, 1} 
8] 15 ».». ΕἘᾺΡΗΓαΐοθβ, ΗΒ. .} - [γτ΄οὸ 12] Ῥοβοσ βίασϑβ Ἶ 

ΟΥωγαά-Β.). : 
3, 159) - ἰ ΤὨΓΤΟΙῸΡῊ ἃ Ρ]απ.  - ᾿γ. 3, Νουίμνγαγαβ. ὅπου 6 ἔδοΐ 

ἄδθρ, ὃ 4. Οατοδί βαῖοσ- 
ἰὴ τόμ οΟ]α, ὃ 4... 7. 

"| Εν} 1ὸῸ Ηρα. . { Υ: ῖ ἘΣ Βίογθ οΥἉ Ῥγου βίοηβ. 
8) 3 1- | ΤΌΓΟΟΡΗ 5Π007 .]} - | ΥἹ.] 2 Ἶ 
1] 85. - ΑΙοΩΡ. Ρηδβὶβ ΒΕ. - | Ύ]. | 4) Εϊΐγνοῦ 1008. Ὀγοδᾶ. 
π|------ (417,69) ᾿ 

᾿ 

ἘΥ Χρηῃ. ἶν. 87: υ.1. 
γ.  1ΠΡΙΌΡΤΘΟΞΒ ΔΙΟῚΡ ΕἾΤ ΟΣ βίορ- 

Ρϑὰ Ὀγ Μουῃπίδίῃβ, Υ. 7. 
γ. 13] Μουπηΐεδϊπβ οτοββοα (ΙΥ͂. 

1.9. Ἰσῃηῦ {ΠΘῚΓ Δ 
ἀας ΤΣ 



ΤΤΙῚΝΙΕ ΚΑ ΕΥ͂. --- [Κατάβασις.) ΧΥΪ 

4, 5 
Ξ ΒΕ 
μᾺ Ὧ] Κοιίο. “ 

π΄ [ἢ] δ 8 
Θ᾽ 1 Ξ 

{71}» 15 

Π . ᾿ 

Ψ ΚΦ 865} τ 

5. 30] Ὁ» ΤὨτουρῊ Ταοοϊ - 

ἕξ 

εἰ '50 καὶ ΕΣ] Οπαϊνθα8 ἊΣ 

4. 90] 3 »ν. δοψεέιωη!} - 

4 20] - [Τὸ Ονγηνηῖαθ .}) - 
(ΕΥὐξ-τουη 3) 

δ΄ 9]... »» ΤΏΡΘΟΙΘε, Μ. - 

38.ϑὃΘὅ[:1Ξ0 - ΤΣΟΟΡῊ Μαογο-} - 
η68. 

8 Τὸ Οοἰοϊμίαηβ .} - 

9(Ὁ 3)}} 7] 301 .. Τ͵αροζιι8 .} - 
ἐ ἀν μονα) 

Ι Ομαρίοσ. | Ρ 

“-: ».: 
.»»"»-. 

Π| 

- Πὰ- 
- 

8 [9] 10! ,, Κογαβιβ ἕν 
τ πἈὶ ΤΑΣ ἔῃ 

Υἱ]. 

8 [93] - ΤΗτουρῈ 27ο- ἀπ 
εμπροὶ ἴο 3 δι 
Ολαίψθεβ. 

2 Ὁ] - |ΤῊΧΣΟΙΡΏ 177- 
δαγον ἴο Οο- -|γν 
ἐψογωῖ. 

117 1 --| 91] 
(06) ' 

Ενϑοϑηΐς, ζα. θα» 

40 ῃ,, 
ϑροίϊοη. 

Οομπῆϊοῦ τ Ολαϊῃ- 
δό8, ἽΤαοο]υ, ῥδια- 
ϑέαηξ, 8.5... 97. 

8 
21 ἶ 
1  ῬΡΓΟΥ ΒΙΟΠ8 [Δ1]. ΞΙΟΓ 8 

Ταβίμθεβ βίοσθα 
1ῖνϑ βίοοκ, 82... 14. 

15.. ΒΕ. Ἡδγραᾶβιβ (477)}α- [19788 
1) 400 1{.. Ὀγοδά. ὃ 18. [2 Χ,ὲ}.1}} 

18 1 ΤΤΟΙυΡἢ ῬΙαίη ἴο Ὑ1}}- 
1668. 

19 ᾿ αυϊᾶδ ονίαἰϊπρά. 

20 } Ὑίον οὔ {6 568. 

Ἶ { Δ Ύτθαυ οἵ Ρ680θ. 

8. ᾿]151οᾶρσο [Π6 (ΟἹ Δ 
γοότη Μουηίβίη, 89.. 19 
-- ΠΟΠΘΥ 1 Παρ 65,820. 

.} 922. } διηρβ διηᾷ γοίζϊνο 588- [13 ΕΡΦΌ. 
οΥἸῆοα ἴο {Π6 σοΟαβ ἴοι [(28 δε.) 
Βα [8 δυυῖνδὶ, ὃ 25. 

4 ἀκτὰς Ὁ ἀρβραίοπμοα 
το ὙΖαυὶαη [ὉΓ 
Βῃϊ085. δϑϑοίζιι σα οἵ 
ΘΟΔΒΕΠΡ᾽ Ὑ655615, ὃ 1 
.. 11. (Εχρραϊοῃ 
αραϊτδί Όυ116. ΟἿ. 11.) 

11 ΕἸ αν Καίϊοῃ οὗὨ δαγηυ- 
ΤΟ]]ΟΥΟΙΒ ἃ θα Ὀδρ- 
βάρο. ΑΥ̓ΤΩΥ͂ ΤΩ ὩΓΌΠ65 
ΟΥ̓ΟΥ τα, Δ ηα ΤΟ]ΟΪ 5 
186 {δ Ξροσβ αὖ Κὸ- 
ΓΆΒυΒ. (Οἱ ἶν. 1). 1η- 
ΒΡρϑοῦίοη οἵ ἔογοθβ. 19)]- 
γ δίοη οἵ ΒΡ0]]. ὃ 4. 

13) ΔΙαυ απ α]ηρ᾽ ΘΧ Ὁ ΘαΙ ΠΟ Ὴ ; 
20) ἔδιϊαν 6 ἃ Πα 1055 οὐ 1118. 

» ΤΙραΐίυ, ὃ 8. ἃ ἀρίραΐ, 
Ι 816-21. ΕἸ ΘΤΩΥ Τοιΐ- 

ρα «μὰ τὈγύγοβϑθϑ 
Ὀυχηΐ, ὃ 28-29. 

8. Οοηξούθησθ τ {6 
γήρῃ οἵ Οοίγοτα, δ 7. 25.[.92 4.7. 

(Βαὶὺ οὗ 45 ἀδγ5, ν. 5.) } Τ ῖαγ. 
(Χρα.Σ 

Ἷ 
-- 



ΥὙἹ [ 

Τ Παγϑ᾽ ΜάτοΝ Ι ῬΑΥΑΒΔΏΡΒ, Ι Ὅανθ᾽ Ηλ, 

[»}] 

᾿ 
ὃ 

ΙΤΙΝΕΒΑ ΒΥ. 

Ξ. | Ομαρίον, 

: 

.................-.-.ϑὲ....-ς. 

φι 

γογαρε ἴο Πεγασῖίοα 
Ἡετγεκιὰ 

ν 
Ῥογτέ οἵ αἶρε 

Κεγρὲ 
᾿. 

1} Φισνροῖεεν ΠΥ ΜῈ 
ϑοιέατὶ. ΨΙΙ. 

Βυξαηίδιπι.. .... .} - 

Ρεγὶπέϊειβ 

ϑδεϊηηιδγία. 

“ 

.---------------’--:------- 

Ἐτθηΐῖς. ἃς. 

Ι Βοο!Ὲοη. 

- ΧΟΠΟΡΒΟΗ ΒΒ φγοϊθος οὗ 
Τουταῖηρς ἃ βου ϊοτηθηΐ, 
815--ταξίγαΐοα, δ 11, ὅτο. 

1᾽ ΣΧ ΘΠΟΡΒΠΟῺ ἴτη 
Τοΐθμοθ. 

85 ῬυτΙΠοδίϊον ΟὗὨ ΔΥΤΗΥ͂. 
' ὙΤΪῺ] οὗ ἀθΏ γα 18,81... 26. 
Ττσιοο τυ τἢ ΟΟΥγ δ, ΚΕ. οὗ 
ῬΑΡΒΙσοΙΐδ. ΑΥΤΩΥ͂ ΘΣ- 
ῬΔΤΚΒ, ὃ 14. 

ΟΠ τβορῆβ τοὐοϊηβ {Π6 
Αὐτὴν. ϑοῖθ οουηπηβηα 
οἴεγθα ἰοὸ Χϑῃ. 8 18--αο- 
ΕἸ πο ἴῃ ἔγουν οὗ ΟΒϊ- 
ΤΊΞΟΡΏΠΆ. 

ΤῊΘ ὉΓΙΩΥ͂ βορασγαΐοβ ἴῃ 
{ἢγθθ αἰνιβίοηβ, ὃ 16. 

᾿Ατοβδαϊδῃ αἰν βίο ἴῃ Ρ6- 
τὶ!---ἰβ γοβουθᾶ ὈΥ Χϑῃ. 
810, ὅτο. 

Τοαίῃ οὐ ΟΕ ΙΞΟΡΏΒ. 
500 ουὐ οὔ ὉΥ ἘΠΑΓΠἃ- 
ῬΑ Ζτιβ᾽ ἰΤΟΟΒ5. 
Οαρ ζουῆεα, 8 1.-- 
ἘΠ ΘτΥ τοιίοα, 87. 

Αὐτῖναϊ οἵ Οἰοαηπέῖεν, Ἠδτ- 
τηοϑβῦ οὗ ΒΥ Ζαπίϊμα. 

Ατ ἐδο ἰπβίβϑῃοο οὗ ῬΠΒδῃ- 
π Δ Ό8Ζαβ, πα χΊθῖαβ ([Π6 
βραγίδῃ Δ αγηγ8}} ΠΓῸΒ 
{Π6 ἃύτὴν ουΐ οἵ Αϑβῖδ, 
ὌΥ ΡῬτομηῖξθ οὗ βϑυυῖςο. 
ΤΡ ρροϊπῖβ ἔμ τη : ΠΟΥ 
τῆγοαΐῖθῃ ἴο β80κΚ ΒυζΖβϑῃ- 
ἔατη, 816. : 

400 Ξοϊὰ 88 ΒΙ2Υ65 ὈΥ ΑΤΊ8- 
π5]. 

Ῥαυτροβίῃρ ἰο τοΐῖατῃ ἱπίο 
᾿ἈΑξβῖδ. 

Ι 
1 

[] 

1 

ἸΑὺς. 

- 

μεέσος, 
χειμών, 

ΧΟΠΟΡΠΟπ ΒΒ ΘΟΠΙΈΓΘΠΟΟ ΥἹ1.24. 
τὶ ϑοιέ68. 

ΑΤΤΩΥ ΘΗΡΑΡΘΒ ἢ ΒΘαςΠΘε᾽ 
βουυϊοθ--(γὸ τυ πὶ 
Δροσΐ ὕνγο τη 8, Υ]. 1). 

Οαπιραῖσυι ἴῃ ΤΏΓϑΟΟ.-- 
ῬΑΥ πο] (γ. 3 ἃ 9), 
--οραἰᾷ (ΥἹΙ. 55). 

γπΐτον (ξἕρατῖδῃ Θ6πο- 
ΤᾺ]) ἴηνῖῖοβ τοὶ ἴο ἃ 
πον Αξίδῇο ὙΥὙΔΥ. 
ΤὨγοΙΡ ἢ Τ͵Οαϑ ἴο Ῥεγϑα- 
γτιϑ, 8. 

Αἰΐδοκ πρὸ Αβϑιαΐοβ (8 
Ῥογβίδη). ἀγεδῦ ΒΡΟῚ 399 Β.ο. 
{Ά Κρ, ὃ 22. 

Ἄστων ᾿οΐηβ ΤἼδγοη. Ἐππ- 
ταργατίοι οὐ ΒΑΊΤΆΡΙΘΕ, δ 25. 

85 Προ. 

5 δΊ΄ωητ.. 

τ...» -- 



ΤΊΝῈΕῈ ΒΑ ΕΥ̓. --- (ΝοτΕ5.) χὶχ 

() ὙΏ656 ἀδἴοβ 816 ΦιΌσα Ἐ ΘΉΤΙ6}] (}}Ππ|βίτ᾿. Ρ. 285), γῆ ἐδ κθ8 {η σδίμοσὶπρσ 
οὐ ἔμο ἀδΐθ ἔχις (566 ἱπῆ, (()}) 85. ΠΪ5. ῬσῖπΟΙ͂Ρ 8] βιδο Ὸ 1} αἀούθυτηϊηΐϊηο {6 
ΒΘΈΞΟΏ.--- δ βέαστί ἔγομη ἘΣΡΉΘ515 ὑγἢ8 ΒΟΥ ἢ ΤΟ 5 ὈΘίΌτο {π6 ῬαΓ16 (Οοτη- 
Ῥᾶτο ΥἼΙ. υ"ῖ. 26, νυ (ἢ Ὑ΄. ν. 4), {Πποπιρῖι αῦ 6 τηοῃί 8 ἃ πα 2 Δ 5 ἅτ ἀθίδι!θα 
ἴῃ {8 Τηβ ΤῸ ἔγοτη ϑαταϊβ ἕο Οαπεχᾶ: ΒΟΙη6 {ἰπὴ6 νγ88 ῬΤΟΌΔΌΙΥ βρθηῦ αὖ 
Ξοτ δ, {Π6 ἢγβύὺ δ πα ῥα ποῖΡ8} τοπᾶάθΖζΖυοιβ οἵ [η6 ΤΙΌγοθ5, (τόση ἘΣΡΏΘβιιβ {6 
ϑαγαϊβ θοῖηρ ΟἿ]Υ ἃ ἴἴτοο αἀδΥ8᾽ ΤΆΎῸὴ : Η6]16η. 111. 11. 11: Ἡργοά. Υ. 54: 
566 ἘΘΏΠΕΙΙ, δ ν 2.) ὙΥ͂6 τῇϑυ οοῃθοίαγο ἃ. μ 81} 4150 αὖ Αργαῃιοτ- ΠΟΥ, ΟἿ 
{π6 ΜΙ γβίδμ ἔγοπ ΘΓ ; ΤῸΣ {6 ἀοίουτγ 50 ἔτ ἰοὸ (η6 Ν.ΥΥ͂. τυ πᾶν δὰ βοτὴθ 
οΟὈ]θοΐ,---ῶῖς ἀοτηοπβίγας ον ὈΓΟΌΔΌΙΥ ἀραϊμπδῦ {π6 ἐυσθυ]οηὺ Μγβίαηβ (1. υἱ. 7 : 
ἴχ 14), ΒΙ ΠῊΪ]Π87 ἴῃ ΘΠ ατδοίοτ-- -Ὡ Πα σοί γὶηρ᾽ ἃ ΘΟΙΟῸΓ Οὗ Γϑα τ γ---ἴο {πὸ ρσοίθη θα 
οχροαϊεοη ἀραϊηβῖ Ριβιαϊα (1. 1. 11; ἢ]. 1). 

(Ὁ) Τὴ Ἐπιρηγαΐοϑ " δεγίηβ ἴο Ὅ6 σοῦ ἴοῖσ ὈΘΙΌΤΘ Απσιιεί,᾽ (ἔθη. Ὁ. 278), 
Ἐπουρἢ ποὲ αὖ 105 Ἰονγοϑύ θ᾽ το Ὀθίοσο {Π6 τη 41]6 οἵ Δονοηιθο7,, ἴῃ τὶ ἢ βίαία 
δ οοῃξίητιθϑ ἘΠ} 11] ἐπ τηϑ!  ηρ' 5ηονγΒ οἵ Ατὐυηθηΐδ, ὈΘΡῚη [0 5.761] 108 βέγθδτη, 
ἣν ος ἴῃ ΤΠ Οο δ ΕΥ", ΟΥ Ἰαῖου. ΟΥ̓ ΠΤ {6 ΤἾΨΟΥ 15 αὖ 15 Ποῖσηΐ δρουῦύ ἡζαν 201}, 
ἴον ΒΟ ἢ 1Ὁ {8115 τα ρ  αἸγ {111 “9ηη6, ἃ πα σγδάθα}]ν {11 ΔΝουεηιθεγ..---({). Β. 
ἘΤΆΒΟΥ, Μεβοροίαηυΐα, ὅτο., Ἐπ. ΟΔ 0. ΤῊ ΌΓ., Ὁ. 28.--- 6 ΙΓ, ΨΟΙΤ ΘΟ, ὅωα., 
Ῥ. 488,1. Αἴηϑυν. Ὁ. 72.) 

(0) 5661. χ. 1. 

(ἅ) ΤΉΘΙΓΡ δυτῖνϑὶ δὖ {πὸ ὙΠΠΑΡ 65 ΒΘ 5 ο Πᾶν ὈΘΘη 8. ΘΟ ΟΥ̓ΒΟ δἴξζον [86 
ΩΝ οὗ ἀαίθβ, τυ ἢ {π6 ἡδύϊνοβ 8.6 Γϑρυθβοηίοα 85 αὐ ἱηρ 8Ππα βἰουϊηρ' 
{Π-. Π1. 16). “ΤῊ ἀδΐο στ ρθηβ ἐουγαταβ {πὸ ομα οὗ Απρυβύ ΟΣ Ὀθρτηπΐηρ οὗ ὅθΡ- 
{οι 6 }.᾽-- ΊΠπ οἷτ, ̓ . 805 ; ἨΘΠΠ6]], ᾿. 218-9. 

(Ὁ) Ζῖυα Ῥᾶγαβ. ἃ ἀ8Υ, ἴῸ ῆγθο δ 8 βιιοοοββίγον, 15 80) ἱΠΟΓ ΘΟ 816 ταΐθ ΤῸΓΡ 
ΔΠΠ ὉΤΤΩΥ (Βᾶνῖπρ οαὐί]6, οδτηρ- Ὁ] Ουγο 8, ὅζ0.) ὧο σαυθὶ {τοι Ρ ΞΟ ἃ 
ξαΐθοότα 466Ρ.---ϑ3ὅ66 ἘΠ᾿ ΠΠοἱτ, ᾿. 490. 

(Ὁ ΤΠ Παὶὺ οὗὨἉ δέξο δ Υ8 15 ἔγοτη Ὠ]οᾶ. 510. ΧΈΥ͂. 29. Τὸ 15 ποῦ τοοοταρα 
Ὀγ ΧοπόρΡθοΙ, Ὀαΐ {Π6Ὶ]Γ τ ηΐη᾽ Βμοτί ΟΥ̓ ΡΓΟΥ 5108 50 ΞΟΟῚ Αἰ  Υ θαυ [6 
ὙΠΙ|ΑΡΘΒ ἸΟΟΚ5 88 17 {Π6Υ Πδᾶ βίορροϑα ΙΟῃΡ' ΘΠΟΙΡῊ ἰο οχ ἤαυβὺ {ποτὰ οὗ {Π6]Ὁ 
οοπίθηΐβ. 

(Ε) ϑῖο ασαὶῃ {6 ταΐθ οὗ τπδυοῃϊηρ 15 οχοθββῖσο. ΝΙΟΤΘΟΥΟΥ {Π6 οἱρηῦν 
Ῥδταβαη σὺ ἐγαυ υβθα Ὀθύνγθθῃ {Πη6 ῬΊΉ 8518 ἃ πα ΗΔ ΓΡΆ5τΙΒ (ΥἹ. δ, Υ]]. 18) 15 δθουΐ 
νγῖοθ ἐπ αἰσοού αἰβίδποθ Ὀθύνγθθῃ ὕΠ656 τίνουβ (ἀσάβ δηἃ Αἀτρϑ-5). 561} 
Τρῖοα. ΞΙΘα 5 δοσοιηῦ ὩΘΤΘΟ5 ΠΟΙΘ τὶ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 88 0 {Π6 ΠΠΤΉΡΟΙ οὗ 
ασῃ8 (1). ῬΥΟΌΘΔΟΌΙΥ ΧΘΠΟΡΒΟΠ 5 αἰβίμ ποθβ ὑγΓῸ δϑίϊχηαίθα ὈΥ {86 {ἴτὴθ {Π6 
ΔΥΥΩΥ͂ γγ88 ΟἹ ἴοού θοῇ ἄδν, δησαροα ἴῃ σορο] ]ηρ᾽ Δ Πα Ῥυτβιησ {πο ὶν δοίν 
ΘΏΘΓΙΏΥ,---8 Πα] ΡΟΓΏ805 ἀου απ ΘΟὨΞΙ ΘΥΘΌΪΥ ἔτΌσα {Π6 11Π6 ΟΥ̓ ΤΊΘΤΌΗΝ, ἴῃ ΒΘΆΓΟ ἢ 
οἵ Θοτ δ: ῬΥουθμαοσ. ὅθε Ῥγοῖ. ΜΙ] θη, Ο1858. ΜΙ βϑυτη. Ὑ11. Ρ. 36.---αὐ.- 
ῬΘΒΑΙΧ, Ρ. 840. 

(Ὁ) Τὸ νγᾶξ δθουί {Π6 βΞθβϑοι [ῸΓ ἐπ6 τηϑ] ἐϊησ οὗ {Π6 τηοιπξαῖὶπ 5πουγϑ, τυ ϊο ἢ 
ἀν δοσοσύηΐύ [ῸΓ {Π6 ἀππιϑτι8] Ὀγθϑα τη οὗ {Π]15 τίνοσ, 1 10 Ὅ6 ΘΟΥΤΘΟΌΥ ΙΔ ἰῆρα 
τ ἢ {πὸ τῖνοῦ οἵ Ἐ 8475, {Π|6 νγθβίθσηι ὈγΔ ΠΟ οἵ {86 γρδ-β8α. 

(Ὁ Ὁϊοά. 5ῖο. ΧΤΙΥ. 80. 
(Ὁ) ΧόμορΒοη (Ὁ... ν. 4) ἰουτηϊηαίθϑ {πΠ6 κατάβασις. ποῦ αὐ ΤΥΆΡΟΖαβ, Ὀπέ αὐ 

Οοἴψογα, ΤΥ ΆΘΥΘ [η6 ΓΟ]6 ΦΙΤΩΥ ἴοοκΚ Ξμϊρρίησ. Ηδ ΓΘΟΚΟῚΒ οἰσηῦ ΤΠ 5 
θεένγθοη Οὐπαχῶ δ πα Οοΐγογα, [μου ΡῊ τύ 208 ἀδγβεεῖ το η8 (ΟἹ 298 ἀδγ8 
ΞΕ 72 τὰ., 1 τὸ ᾿ἱποῖπᾶθ {π6 Πα] οἱ Πΐίθοη ἀδγ8 (566 ποίβ (}}) 81:6 δοοοπῃίρα 
ἴον ἴπ Π6 πυγαίϊνθ. ΤῊ αἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ 15 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἄπ ἴο ΟΡ ββίοηϑ ἴῃ {Π6 
ἀοίδ1], Ομ εν οὗ Πα} ἀδΥ8 : 117 ΤῊΩΥΤΟΠ 65 816 τη ΟΠ 6α ἴῃ αρί811,---1 92 ἴῃ {68 
ΒΌΤΩΤΩΣΤΥ (Υ. Υ. 4). Κ΄. βυβρϑοῖβ ἃ ἸΟΠΡῸΓ Βα] δὖ {π6ὸ Ὑ1Π8ρ65 (ΕΥ͂. ἵν. 7), 
8.6 8ὴ ΔΘ: 0181 στ ὴ (3) ἰο [η6 ἩδΥΡαβαΒ (ΤΥ. γῇ]. 18). 

(Ὁ ΤῊ νγαβ δου {πὸ ἢτϑὲ δοΐ οὗ ἢΐβ σονθτῃσμηθπέ, 85 Ἡτυαοξὺ οἵ ΒυΖαη 
ἐϊπτη (πὶ {Π6 τοοῖ οἵ ΟἸθδη θυ.) Νονν ΔΌΡοΟϊ τηθηΐβ εὐ τί ΤΕΥ Τη8 6 τ 
Απίυτηῃ. (8ὲἢ Οςἰ. Θοῦᾶννε}}. Τπασ. Υ. 836). Οὗ Ἐ΄. Η. ΑἼὯΟ 400, Β.Ο. 



ΑΠΡΡΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΟΟΒΕΆΒΟΤΙΟΝΕ, 

----Ὁ.---- 

Ῥαρα 17, 1π6 10, ἴῸΥ Περσικήν. τοδὰ Περσικήν, 

28, 1π6 14, ἴον δῷ τοδά διδῷ. 

52, 60]. Ὁ, Ἰπὸ ὅδ, δἴξον βογϑία, δαὰ ΟΥ̓ Ηεγοῆ. 117. 129, 190. 

88, 60]. ἃ, Ἰΐηθ 1, ἴογ Ηοϊηιαπη τοδα Ηοἰζηιατη. 

89, 60]. ἃ, 11π6 7, 4616 ἐγ. ὟΙ. νἱ. 25. 

105, Πἰπ6 23, ἴοτ φαίνοιντο, τοδα φαίνοιτο. 

192, Ἰἴη6 4, ἔοτ ἑταιρῶν τοδα ἑταίρων. 

2928, 60]. ἃ, ᾿ἰπ6 14, ἔογ 30 οὐ 40 τοδά 50 οἵ 00. 

ΑΒΒΕΕΒΥΝΙΑΤΊΙΟΝΞ, 

Β. Βοχπθιηδηῃ. ῬΡ, Ρορρο. 

Ὦ. ΤΦἰπαοτγῇ. 5. ΒΟΒποίάοΥ. 

Η. Ἡυϊζοβίηβοπ. ν. ΝΥ εἰβκβ. 

Κ. Κυάρεσ. ' Ζ. Ζευμπε. 

Ι,.. [Ιμδηρα. 

Αἰηβπ. ὙὟ. Ἐν Αἰμϑπογίῃ, " Ττανοὶβ ἴῃ {π6 ΤΎΔΟκ οὗ {86 Τὴ 

ΤὨοιβδηα,᾽ 1844. 

Ατη. Τμθς. ὌΥ. ΑΥπΟΙα᾽ 5 Του ]ᾶ65, 1830. 

Ατη. 6. ΡᾺ Τ. Κ. Ασμποϊᾶ᾽5 Ρυδοῦίοαὶ Τπἰτοἀποίΐοι ἰο ατθαῖκ ΡΙΌΒΕ, 

1848, ὃ 

Ἅτῃη; Ὁ. δ. Ὠϊΐο Οτθοῖκ ατδηητηδι, 1848. 

ΤΠ) 1οξ. Απῦαᾳ. Ιοϊοπατν οὗ ασθαὶ ἀμ Βομδη Ἀπ αυ  ῖ65, οδαϊρα ἈΥ͂ 

τ. δῖ, 1842. 

161, 7615 ατ. αγδιητηδγ, 1842. 

1, ἃ 85. Οτεεῖς Ποχίοοη, Ὀν [4461] ἀπᾶ ϑοοίέ, 1845. 
Μαίί. Μαιῖε᾽β ατ. ατδιητηδγ, 1839. 

ΤῊ], Ηἰβίοτυ οἵ Οσθθςοθ, θΥ Ο. ΤῊ] 411, Βίβμορ οὗ δ. Πανὶ α᾽ 8. 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΠΥ ΟΥ ἡ ἐν ἀδις α ὐν νὰ ἀν 

Α΄. 

ῶλι Ἀκι ἐα ἢ δα. μϑα! δ 

1. Δαρειου καὶ Παρυσάτιδος γίνονται παῖδες δύο" 
πρεσβύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. 
᾿Επεὶ δὲ ἤσθενει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τὴν τελευτὴν 
τοῦ βίου, ἐβούλετό οἱ τὼ 

Κύρου ᾿Ανάβασις] ἀνά. βασι---- 
“ᾳ φσοϊηρ-αρ᾽" ἴγοια {Π6 568 οοαϑύ 
ἰο {π6 ἰηίθυῖου, -ττὰβ κατά-βασις 15 
ιι566 (Υ.ν.4) ἴο ἀδῃηοίθ {Π6 “φοΐηφ- 
αοιυη᾽" ἔγοτη Βαθυ]οηΐα ἴο [μ6 οοαϑῦ 
οἵ Ροηΐιβ8. ΤΠ6 {6 Κύρου ᾿Ανά- 
βασις 18 ΟΠΪΥ ῬΡΙΌΡΕΟΙ {πογοίοσα οὗ 
[ἴη6 158} ΒοΟΚ, νυ] οἸοβοβ ἢ 
8η δοοοαηΐ οἵ {π6 Ὀαἰ16 ἴῃ πο ἢ 
ΟΥγὰβ νγὰβ 5181, δπα συ ΤΠ] Οἢ 
86 Απαθαϑὶ8 ἰουτηϊπαίθα, ΤῈ6 
Οὐ Υ ὈΟΟΚΒ οοηΐδαϊη ἃ παιταῦνα οὗ 
1πη6 κατάβασις---ἃ ΟδΔηραὶρ 11} 
Τῆγδοο---ηα Βα θβοαπδηΐ τούατη οὗ 
(ηῃ6 ἀτθθκβ ἴο {π6 οοαϑύ οἵ Αϑβῖᾶ 
ΜΙίποῦ. ΤἝΘΙΘ 15 ἃ βαπηπιδιν οὗ 
16 τοιΐα ἴῃ {Π6 Ἰαϑὺ ομδρίθυ, ἴῃ 
ὙΥΠ]ΟῊ Ὁ 15 βα1α ὑπαὺ {πῸ ἀνάβασις 
Πα κατάβασις τορούπμου οοοαρὶοα 
ἃ Ῥεσϊοὰα οἵ πέζθθη τηοπί 8. 

1. Δαρείου κ. Π.1 ΤΗῖβ Ῥᾶτῖα5, 
ἴῃ6 βθοομᾶ ΡῬογβίδῃ Κίηρ οὗ {Π6 
ὨδΙΏ6, Δηα {πῸ δῆτ ἴῃ ΒΟ βϑ108 
ἔγτοτη νγιιβ Μ8)ΟΥ, νγὰβ βυγηδιηθα 
Νούμαβ, ΤΕ Βαβίατ δ τεϊρηθά 

ω » ᾿ς “- 

παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. 

ἔγοιῃ 424 ἰο 405 Β.- Ο. Ηδ μδά 
ὕνγο ΟἴΠΘΥ 5018 ΠΠΥ]Πηρ Ὀ651465 ΑΥὖ- 
ἰἌΧΟΥΧΘΒ ἃπα Ογαβ, Ὀαΐ Ὀαϊηρ ἴῃ 
ΠῸ ὙΥὙΑΥ͂ οοππθοίθα ἢ (ῃ6 ΠδΓ- 
ταΐνθ, Π6Υ ἃΓ6 πού ποίιοδα ὃγ {Π6 
Πἰϊβύοτίδη. Ηἱἴβ5 ἢγβθῦ δη6 ννγὰϑβ 
Οολιδ; οἱ σοτηϊηρ [0 {με το, 
6 αϑϑυιηθα {πθ6 ἀϊξα!αν ὨΔΠ16 
Ῥατῖαβ (ἀαγά 15 Ῥεγβίδη ἔοσ τη), 
Δα 5 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 0η6 88Π|6 ἃ8 
αγῖιδ ἐλ Ῥεγϑίαῃ, ταθηὐοηθα Ὀν 
Ναυη (ΧΙ. 22),---ὐηα Ἰαϑῦ οὗ 
ἐῃ6 Ρευβίδῃ Κιηρθ ὑῃαῦ οσου ἴῃ 
ΟΙα Τοεβίαιηθηῦ Ἠ!βίουνν. 

--- Δαρείου... γίνονται) Τὸ ἢ) α- 
γι. .. ΑΥ̓Θ δογη ἔισο δοη8. ἴζ..- 
ἴθγΆ ΠΥ, “ αὐ ον ο7.. Ὀϊϑ. γε- 
γονὼς ἀπό (α ἀοδοοπάαηπέ 47) ΠΠ. 
1, 8. Τῇ ργοβθηῦ ἴθηβθ ἤθτὸ ἃπα 
8. 2 (μεταπέμπεται) ἃτα Πϊδίογῖς 
Ργοβοηΐβ. ἴὸ οἶνθ ΠἸγθ]]η6585 ἴο ἃ 
παγγαϊνθ, [Ππ6 ᾿ϊἰβίουδη (1η ατθεκ 
88 ἴῃ ΟΠΟΙ Ἰαηριαρ65) Μ11] οἴθη 
οοηοαῖνα ἃπὰ βρθὰκ οὗ ραϑβί δνθηΐβ 
ἃ5 ἢ 6 μὰ ἴμδῖ {πθὴ Ὀροΐοτα. 

Β 



2 ΕΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [2. 

2. Ὃ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε' Κῦρον 
δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην 
ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι 
εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζονται. ᾿Αναβαίνει οὖν ὁ 
Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον" καὶ τῶν Ελλή- 
νων δὲ ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ 

᾽ ΄“ »: , ΡΨ 

αὐτῶν Ἐενίαν ΠΙΠαῤῥάσιον. 

Ὠΐπ ἴῃ σουΓ86 οὗ δοίϊοη. 866 γὙ"ϊ. 
22, π. αἰ. 504, 1. 
-- πρεσβύτερος μὲν ᾿Αρταξ.} Ατ- 

ζΆΧΟΓΧΘΟΒ νγὰ8 ὈΟΤῺ ΏΘῊ Π5 Τα ΠΟΥ 
οσσυριδα ἃ ρῥγίναΐθ βίαϊίοθ. 15 
ἢγϑύ βδτη6 νγᾶ8 47 δασα (Ρ]υἴΑΓΟ ἢ) : 
{Π6 ΟΥ̓ΠΕΙ νγὰβ δϑβιτηθα (δἴζοι {ῃ6 
Ῥογβίδη Οαβίοπη) ἃ5 8Π ᾿ΟΠΟΥΔΨΥ͂ 
{116 αὐὔου ἢὶβ ξαύμευ 1)τῖαβ πδά 
ποιηϊπδΐῖθα ὨΪΠπὶ ΤῸΓ ἮΪ5 5 1Ο 6550 Υ. 
Ογγὰβ, ου {π6 οΟἴοΓ απ, νγᾶβ 

θογῃ αἀυγηρ 8 ζαύ ΠΥ 8 βουθ- 
Ταἰσηΐν ;-πτοη ΥΒἸΟἢ ΟἸΓΟυΙηβίδπο8 
Β6 (δὲ ἢὶβ πηοΐῃϑυ᾽ 5 1πϑύ σα] 0}) 
στουπᾶδα ἢβ οἰαὶπη ἰο ϑβιοοθρα 
Ῥατῖαβ, τοὶ νῖπο οἢ 6 φῬγεοθαθηΐ 
Ὑγ]Οἢ (Πῃ6 ἢγθὺ Θαγῖὰβ πδα εΐ 
Ὀγ δρροϊπεπρ (Β. Ο. 486) ΧοΥχΘ5 
ΒΪ5 ΒΌΘΟΘΞΒΟΥ, 0 {Π8 εἴμακάψε. ἐὐ 
Π8 ἢϊϑῦ ὈοΤῃ Ατία )αζᾶηθβ, ὙΠῸ 
(ΕΚ Αὐΐαχουχθϑ) τὰ ΟῚ ΠΘΠ 
Ἠϊ5 Τα ΠΟΥ τγὰβ νοΐ ἴῃ ἃ ργῖνδΐε βίδ- 
ἐϊοη : 566 Ηετοά. ὙΠ]. ο. 2, 38. ΤῈ15 
Ογτὰβ 15 οα]δα “{μ6 γουηρογ,)" ἴο 
αἰβυ προ 5 ἢ τη ΠΌΤ ΟΥΤῸΒ “ {68 
6Ἰάοσ,᾽" Τουπᾶον οὗ ἴπ6 Μϑᾶο-Ρεγ- 
βίδη ΕΤΏΡΙΤΘ, τηθηςϊοπμθα Ἡχῇ, 1χ. 1. 

2. παρὼν... ἐτύγχαν εἼ] ---Ἰλΐε- 
Τα ν, Εἴ λἰϊέ ἐλο ἠκαν ἐ-ττδοῖηρ ργὸ- 
δοηΐ, ἱ. 6. ἠθ τῦαξ εὐἱές κῖηε αὐ ἰἦδ 
ἐϊηιθ ; ἴπι|6 ρυγόρεῦ τιούΐοῃ οομυθυθα 
Ὀγ τυγχάνω Ὀοΐπρ οοἱποϊάεηοο, ποῦ. 
᾿σλαηοο, οἷ. 1Π1. 11. 19, Τποῦρἢ [Π6 
ἴνγο 8.Γ6 οἵΐϑη παῖυγα! !]ν σου Π64. 
Ηδεποο τυγχάνω 5 ΓΓΘ αΘΩΑ]ν θα  ο Σ 
ἐγδηβὶαίθα δάνθγ 1 }}ν Ὀγ “ αὐ ἐδθ 
ξϊνπο,᾽, ---ίοη ἐλὸ δροί,᾽ ----)ειδί ἰλϑη, 

. 2 ζα 
ον δ΄ ἔτ 

ὦρν δ᾿ σγηκα, “1ογι τῇ ζῆφχα. 
--ἰορἀοίϊν,᾽ δέά., ἔμαπ ὃν δαρρϑη, 
---ἰπθ ρδγίοἱρ]6 ἴῃ ΒΌΘΗ οᾶ565 θδΐηρ, 
ἰγδηβ]αίθα ἃ ἃ γε. Οἵ. 111. ἢ. 10, 
566 1. ἃ ὅς. Πομαϊάβοῃ, Νον ΟΥ. 
Ρ. 597. Βαϊίζῃη. ατ. ατ. 8 144, 8. 
- μεταπέμπεται] Εἶδε βοηαᾶς αὐ ον 

([οτ Ἠϊτη561{) Ξε Ξ’6 βοπᾶς 7ὸν. ..ὄ 
- ἐποίησε... καὶ ἀπέδειξε] ΑοΥ. 

ἴοσ ρὶυρεσέ, (Μαίί. 498, Οὔ5.) 
Ύγουι ἐἦο φουογηνηθηΐ οὐον ἐὐἠϊεῖ 
Ὺ μαά φιαᾶὰθ ἀΐπι βείγαρ, παυΐπς 
αρροϊπέοα ἀΐηι αἰδο (οπιηιαπα ον - 
ἐπι- ἰοῦ οΥ αἰ ἐδο οτος ιτυλέοὶ 
αΥ̓Θ πιμδέογο οὐ ἐδθ ρίαϊη οὐ 
(αξίοίιι5.. ας Ἰοᾶτη ἔτοιη Χρη. 
(Εοοπ. ΠΥ. 6, 0παὲ [μ6 Ῥεγβίδη Κίηρβ 
6] ἃ γϑδυῦὶν γϑυύΐθνν οὗ ἐμπὶν ἔΌγΟΘ5 
Ππτοῦρῃουῦ {Π6 δι ρῖτο, οἰ ἴῃ 
ῬΈΓΒΟῺῚ ΟΥ̓ ὉΚ ἀδραΐν, ἔθου σε οἢ ρὺτγ- 
Ῥοβ6 (6 ΜΗΠΠὰ οὗ {π6 ῬΥΟΥΪΠΟΘ8 
Βδά {Π6]Γ δρροϊπίθα στο μά θΖυοιβ 
(σύλλογος). ϑοἢ νγὰβ Οδβίο!β (ἃ Ὁ 
οἰΐν οὗ Πυγαϊα, ϑίθρῃ. ΒγΖ.}, βοτα 
ΘΓΘ τημϑβίογθα {Π6 ἔογοαβ οἵ {Π6 
ΘηΐγῈ βθᾶ-οοαϑδῦ (πάντες οἱ ἐπὶ 
θαλάττῃ, Χροῃ. ΗΕ]]. 1, ἵν. 3,) ΟΥ̓́ΕῚ 
8}1} οὗὁ ὑγβοιη Οὐγὰβ πδὰ Ὀδθὴ ἃρ- 
Ῥοϊηςοα ὈΥ Ὠ18 Τα ΠΥ Ομ Δ Π6Γ- 
Ἰη-ομϊοῖ, ΟΥ̓. Τηἰτοά. 8 4. 
- καὶ στρ. δὲ) “απ δονΐαοδ ;᾽ ΟΥ 
παν ἱπαοοά. .᾽ (υ]. 2 ἃ 22): (8. 
δηρμδίϊο ποσὰ βίδπαϊηρ Ὀδΐνγθθῃ 
καὶ ἃμῃᾷα δέ.---ὙὙ ἢ ἀθροίζ. εἰς... 
ΘΟΙΏΡ. παρῆσαν εἰς... 11. 2, ποΐδ. 
-- Παῤῥάσιον] ΤῊ ῬαιυΠβἰδη5 

σατο ἴπ6 ϑοῦίῃ- δβίοση ᾿πῃ81- 
ἰδ πΐ5 οὗ Ατοδαϊδ, ἃ ΘοιΠΤΥ ἕΆπηΟΙδὉ Ἵ 

Π 



3---ὁ.} 5:8.}  ΟΑΡΌΤ ἃ ϑ 

ὃ. Ἐπειδὴ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος, καὶ κατέστη εἰς 
τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει 
τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. 

Ὁ δὲ πείθεταί τε καὶ συλλαμβάνει Κῦρον, ὡς ἀποκτε- 
νῶν" ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν 
ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 4. Ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ 
ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ ὃ 
τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου. 
Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα 
αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην». 5. 
Ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτόν, 

πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥςθ᾽ ἑαυτῷ μᾶλλον 
φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. Καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρ- 
βάρων ἐπεμελεῖτο, ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ 

(8) ΠΙ. ἱ. 18. 

ἴον {5 ΒΌΡΡΙΥ οὗ τηϑγοθπατῖθβ. ΟἿ, 
ΥΙ. ἢ, 10, διὰ Ηεοτοά, 111. 26: 
866 Ὀϊοῖ. Απί. ρΡ. 1066. 

ὃ. κατέστη] Ῥας (εοἐ ἀοιση, 
'.. 6.) 8οέέϊοα ἴπ {πὸ Ἰηομάγο γ --- 
“ ὁδέαῤίϊδηρά οἡ ἐδο ἐλγοηθ." 
- διαβάλλει. . Κῦρον ὧ5] ΤΥγα- 

ἄκπιοος Ογγιιδ (Ξαγϊῃρ) ἐλαέ.... ΤῊΘ 
ορίαῦ, 15 ἀπε το ΟΠ 6 παγγαίνθ. 
Οὗ, Ατη. α. Ρ. 72, (ς.) ΡΙαίΐατοι 
(Ατίαχ. ο. 8,) β8γ5 ῃ6 τῦᾶβ οοῃ- 
ἀθιηηδά ου {Π6 ουϊάθηοα οὗ ἃ ρυϊδϑί, 
ἢΪ5 Ταΐογ, θαὰΐ Ἰδθανοβ 16 ἀουθίξα] 
ὙΥΠΘύΠ6. [Π6 ΟΠΔΓΡῈ γγ85 {Π16 ΟΥ̓ ΠΟΥ. 
- Ὁ δέ] πᾶ ἀθ. Ὁ ἢᾶ5 Πϑῖβ 

15. ΗοΙηΘΥΙΟ ἃπα οτἱρῖπαὶ! ἀϑᾶρα ἃ5 
ἃ ἀδιηοπβίσ. ρσοποῦῃ. ΖΤλὲδ ({Π6 
δίοτθβαι 4) Ατίαχ. 

--- ὡς ἀποκτενῶν) 7Ζηέοηαϊη ἐο 
ἘΠῚ υἴτη. Οἱ, 8. 6. Ατπ. 6. Ρ. 237. 
--- ἐξαιτησαμένη] Εαυϊηρ δου σοά 

ἠΐηι ΟΣ (ἴον μουβ} ). 
4. βουλεύεται ὅπως] Ποϊϊδογαὐο5 

λοιυ.. Ὀ᾿βοπραϊϑῃ Ὀδύνγθθη. [6 
οί, δα τηϊά, οἵ {Π15 γοτῦ, Ξὺρ. ὃ; 

ἊΡ 
τ: 

βουλεύειν τινί οΥ ἐπί τινι---ΤῸ ΔΚ 
ΘΟἾΏ56] ἀραὶηϑύ ἃποίῃ θυ, σοηϑρέγε, 
βουλεύεσθαι---- Τὸ ἰαἶκα σουπβεὶ ΤῸΥ 
οποβοίῦ, ἀοἰϊδογαίο. 866 11. 1. 16 
δηα 17. 
- ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ] Πεοροπαάδπὲ 

ΟἿΎ, ΟΥ ἦτ ἀϊδ ὀγοΐλθγ᾽ 5 ροισοῦ. 
- ὑπῆρχετᾷ Κι Ῥα5 ἴῃ 2α- 

σοι ὦ ΠΟΙ Νὰ 39: 
ὅ. τῶν παρὰ βασιλέως] “ ΤΠοΞα 

ἕτοιμη ἴΠ6 Κὶπρ,᾽ ϑπσονβ. Οἵ ΗἸ. 7... 
- ὅστις... πάντα] Νοίε {πα 

51η511}, τε]αῦ. σϑίθιτίηρ' ἰο πάντας ; 
πάντας οἵτινες 15 ποῦ δ»ΤΑΙητηδίϊςαὶ, 
Ὀαΐ ΕἸΠΟΙ πάντας ὅστις ΟΥ̓ πάντας 
ὅσοι. 
--- ἐπεμελεῖτο... ὦ] Εἶθ ἰοοκ 

»γ»αῖη8δ ειὐὐέλ ἐλθ Βαγῥαγίαη5 αἕ- 
ἑασμοά ἐο ἠὲἔὲδ οἵτῦπ δογυῖοθ αἰδο, 
ἐλμαΐ ἐλον τεϊσὰέ 6... .; 
- εὐνοϊκῶς ἔχοιεν --- εὐνοϊκοὶ 

εἴησαν. Ἔχειν ψΊ αν. - εἶναι 
ὙΙΓἢ 86]. “ ἐο ὁδ ἴῃ 5.0 ἢ ΟΥ ΒΌΘΝ ἃ 
σοπαϊοη.᾽ Οἱ, οὕτως ἔχει (ἰέα 86 
γ68 λαθοέ) 1{{1.1. 21, πᾶ ΥἹ. ν. 18. 
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εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. 6. Τὴν δὲ ᾿ΕἙλληνικὴν δύναμιν 
ἤθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως 

ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. Ὧδε οὖν ἐποιεῖτο 
τὴν συλλογήν" ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι, 
παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄν- 
δρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, 
ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσιν" καὶ 
γὰρ ἧσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον 
ἐκ Ὁ βασιλέως δεδομέναι: τότε δὲ ἀφεστήκεσαν πρὸς 
Κῦρον πᾶσαι, πλὴν Μιλήτου. 7. Ἐν Μιλήτῳ δὲ 

Γ᾿ ΤΕ ΤΡ, 

ὃ. ὅτι ἀπαρασκευοτατον) 445. τπη- 
φῬγοραγεα αὁ μοδδίδίοθ. ὡς ἃῃὰ ὅτι 
(ὅ τι βίσθηρίμθη [Π6 ϑβυρειϊδί., 
᾿κ6 φματα ἴῃ [ἰϊπ. Ατη. ἃ. Ρ. 
170, ἢ. 
- βασιλέα! ΤΨο Κίπρ οἵ Ῥεῖ- 

5ἰᾶ ; ἔγθα Ἔν βίν]θα ὅ μέγας (853 
πῇ, ἢ. 8,) ἔγοιη [Π6 εχίθπί οἵ ἢΪ5 
Θμρῖτθ. Οἴζεη, 85 μόγθ, {Π6 ἃγίϊο]6 
15 ομτίθα, 
- ὁπόσας... ἑκάστοις] 1. 6. 

πασῶν των φυλακῶν, ἅς εἶχε ἐ. τ. 
π., τοῖς φρουράρχοις ἑ. παρήγγειλε. 
-- ὡς ἐπιβουλεύοντος Τ.}] “Οπ 

ἐλθ φγοιπά τμαῦ Τ᾿. ντὰβ ριοὐίπρ.᾽ 
Βοιηδτκ {Π6 ἔοτοθ οὗ ὡς ῬΓΘΟΘαΙηρ; 
ἃ ΡΑΥΓΟΙΡΙ6. ᾿Επιβουλεύοντος στ - 
οὐκ ὡς, γγοῦ ]α Ξίαϊθ [Π6 γαοέ ηιογοὶνψ 
οἵ ΤΙΒΒΑΡΒΘΥΠ65 Ὀδῖηρ δηραρδα ἴῃ 
ἃ Ῥ]οῦ :-ου ἢ ὡς, Ὁ Βα ῃα 5 ἐπ δοτ- 
Ἠπροΐϊοη ισἱές ἐλὸ 7ογοφοίπρ στυογὸ 
παρήγγειλε, ἃ5 {π6 ΔΙΙ6ρσοα γδαδοΉ, 
ἔου σίνιηρ ἴΠ6 οτάθσ. “ὥς δύ Ὀ6 
ΥὙΔΙΊΟΙΒΙν ἰτδηβὶαῖθα, “Ἅ α5,᾿ -ἰ ἃ] - 
ἰερίηρ, ὈΘΙΙθυηρ ΟΥ ΘΟΠΒΙ ἀστίηρ, 
ἐλαΐ᾽ ---- ἱπίοπαϊης ἐο,᾽ χο., ἃ5 ΤηΔΥ. 

Ὀεδβῦ βυϊδ {π6 οοπίοχί. ΟἿιἹ πὶ. θ,ῃ. 
- ἦσαν... Τισσαφέρνους] "“(Η 84) 

κορά 7υγηιονγίῳ ἰο ὀδίοπφ ἰο Τίδ8- 
ϑαρλογηθ8.᾽ --ἰτηροσῖ. ΤΟΥ Ῥ]αρογί. 
ΟΣ, 110 ν. 35. “ΝΟΠ ΓΆ͵Ὸ ΠΩροΓέ, 

ΡῬΓῸ ῬΙυβαρῇ. Ἰοσϊξαῦ ὉΠῚ Τ68, ατιξ8 
ψ6] αἰυῖαβ ἀυτανοσιξ νὰ ὶ βερῖ8 
ταροίτζα 5ἰζ, βιρπϊποαΐαγ. Οἱ. ἵν. 2 
(ἐπολίορκει),----νῖ. 10.᾽ Κ. 
--- αἱ Ἰωνικαὶ π... ἐκ βασιλέως 

δ. ὃν ἐλο (τεϊσιϊηρ)ὴ ἀΐπῳ (Ατ- 
ἴάχουχ 8). “Ρτορτῖὶα Ρεγεποθαϊὶ 
Ιοηἷὰ δὰ Τινάϊαιη ϑαϊγαρίαπη. ΟἵὨ, 
Οντορ. ΥἼΠ]1|. νὶ., 7; - --ὐλυτίδη ΑπιδὉ. 
Ι. 12.᾽ Β.-- ἸΤπε Ἰοπίδῃ οἰδ65 ἸἰδὰῪ 
ῬΑ ἴῃ γάϊᾶ, ἃπὰ Ῥδγ ν ἴῃ 
Οατῖὰ (πὰ {μ6 Ἰαϊίου νγὰβ Μηδία, 
Ηετοά. 1. 142). [Ὁ πουϊὰ βθθῖη 
{μὰΐ σ θη Ατΐαχ. αἰϊονγσθα ἢΐβ 
ὈτΟΙΏΘΙ ἴο τΤοίασ ἴο ὨΪβ βαίσγαρυ, 
Ἠδ6 ἀείδομδα τῃ6 Ιοπῖδη οἰδ85 π᾿. 
ΤΠ γάϊα ἔγοπι Π15 βαῖσγαρυ, ἃπα σᾷγυβ 
ἴθ ἴο ΤΙΒβαρβογπθβ, στη 88 
σον οὗ βγη πθηΐηρ Π6 Πδπα5 
οἵ Ηἰβ τῖναὶ, διὰ ῬΑγΓΌΥ ῬΟΥΠΔΡ8 
Βορίηρ ἴο 56ΥΘΓ ἷ8 ἔουτηϊ80}]6 
οοπηθδοίίοι τ {π6 ατϑοκβ, Ὀοΐα 
ἴῃ Αϑβία δηὰ ΕὈΤΟΡΟ, πᾶ ἴο ἱπίοτγ- 
Τὰρῦ δὶ8 ἱπίθγοοισβα σῖῃ 8 
ϑραγίδηῃ 8165 οὐ ἴμθ οοαδβί, ὈΥ͂ 
ῬΡυϊπρ 16 σ0]6 οὗ ἰμαΐ 5868- 
οοαϑῦ ἴῃ {Π6 Βαηαβ οὗ ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΠΕ5 
ἃ ῬΒΔΓΠΔθΔΖΕΒ. 
- τὸ ἀρχαῖον) Οἵ, Μαίξ. 282, 

Αση. 6. Ρ. 134, δ, ΟἿ ᾿πἢ. 1] 
ἱ, ὅ. 
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Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευο- 

μένους, ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκ- 

τεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. Ὁ δὲ Κῦρος, ὑπολαβὼν τοὺς 

φεύγοντας, συλλέξας ππρότευμο ἐπολιόρκει Μ ίλητον 

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ἐπειρᾶτο κατά- 

γεν τοὺς ἐκπεπτωκότας. Καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις 

ἣν αὐτῷ τοῦ ἀθροίζειν στράτευμα. 8, Πρὸς δὲ βασιλέα 

νον ἠξίου, ἀδελφὸς ἂὧν αὐτοῦ, δοθῆναί οἱ ταύτας 

τὰς πόλεις νον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν" καὶ 

ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα, ὥστε βασιλεὺς τῆς 

μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλῆς οὐκ ἠσθάνετο; Τισσαφέρνει 

δὲ ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα 

ἤ. προαισθόμενος . . . βουλευο- 
μένουΣ)] “ Ηαυΐηφ ἐποιυίοαγο ὃδ6- 
7ογοηαπά λα (οογέαϊη, }6750}58) 
τσογο, ὅο.--- Βεῖονσ, (8 8) σν6 
μὰν ἠσθάνετο «ἱ ρ6η.--- " νγᾶ8 
ἀυγᾶτα Ο7.) ἄς. Τὴ δοουβδῦνα 15 
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΏΤΩΟΙ, ΘΒΡΘΟΙΔ}Ϊν ἴῃ [Π6 
Ῥδγιοἱρίαὶ οοπβίσιοίοη, ΟΥ̓. ᾿ν. 10. 
ΤῈ 5816 ρὈ]168 ἴο 811] γευὺβ οἵ 
»ογοορέίϊον. 
- ὑπολαβὼν] “ Πανίηρ ἰάθη 

ὉΡ,᾿ ἃ8 ὁπ6 ψ ου]α ἃ 8]|16ῃ ῬΘΊΒΟΗ ; 
“τϑοοινοα ᾿ ΟΥ̓Άἦ Βαύθουγοα.᾽ ἘῸΓ 
φεύγειν ---- 0 ὃ6 αἩ οι 6’ ---οἴ, 1.8. 
- κατάγειν] [Ιπ κατάγω, κα- 

τέρχομαι ἃπα καταδέχομαι, κατὰ 
Π85 {Π| 56η56 οἵ δαοῖζ λοηιῖο, ((οταρ. 
ἄο ἴῃ ἀοαιεὶ, ἴο Ὀ6 φδοογέορα ἤογηο, 
ΟΙο. ἀθ ϑδβπθο 18.) [πὶ Ἠεδγοαοί. 
ἃ Πα Ἰαΐθ τ δα 5 1Ὁ 15 ΔΡρ]16α 5ρ6- 
ΟἸἤ ΟΠ το {π6 τοῦυστη Πποπιθ οὗ 
6Χ1165. ΟΥ, Αὐιβῦ. δηξο, 1108. 

ἐλθεῖν μέν ἐς γῆν ἐσθ᾽, ὅτῳ μετῇ 
πάτρας, 

φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει τε καὶ 
κατέρχεται. 

8, οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν] οὐδέν, 
Εκ6 πολύ, το., 15 ἃ ΠΘΌΤΟΓΙ 86}. 564 
Δανογ Ια γ. “δ νγὰ8 ποὺ σέ αἰΐ 

ἰγου ]6α αἱ.᾽ ΤῊ ρϑη. αὐτῶν π.. 
8 σαμδαΐ (617, 488) ;---ἴῃ. 508] 
σομβίσαούϊοι μᾶ85 {πὸ ἀαδΐ., βοῖηθ- 
{{π|65 ΙΓ ἐπί, οὐζαπου τυ ποιὺί. 
- γιγνομένους} “τῇ΄οὐϊοῆ δαηῖθ 

ἔῃ. ᾽ ἴγοπι {ἰτη6 ἰο {{π|6 ; {η6 ᾿ηροΥ- 
Τεοΐβ ἀθποῦπρ [Π6 λαῤίέ ἃπα γεψι- 
ἰαγὶέψ οὗ {π6 ργοσδδάϊησ, Τὴ6 οΥ- 
αἸηδΥν αἀυ{165 οἵ (Π6 ϑβαΐγαρ 6 Υ8 
ἴμοϑβ6 οἵ ἃ Ἰοτὰ ᾿Ιδαϊοπδηΐ, Ὠανίης 
οὐουβϑισῃηῦ οἵ 811 ἀδραγίτηθηΐβ, οἰ ν 1] 
Δα τ ΠἸΐαγν, π6 ου]υϊναοη οὗ 
Ἰαπα, γθοοι νι ηρ αχθϑ, ρα Πρ ΓΟΟΡ5, 
ἃηα Τουνγαϊηρ [Π6 γϑατὶν {τθαΐα 
(δασμόΞς) ἀπ ἔγῸΠπὶ ΘΔ ἢ βαίγδρυ ἴο 
[Π6 Κιπρ᾽Β ἰγθάϑυσυ. (Χβηῃ. (ἔφοῃ. 
ΙΥ. 1χ. 11.) ΤΘΎ ρου]  ραγιηθηΐ 
οὗ τουδὶ {γυῖα νγὰβ 1) Αυ]5᾽ οὨϊοῦ 
ΟὈ]δοῦ θη Πα αἰνι θα ἢΪ5 ΘΠ ΡΙΤΟ 
Ἰηΐο ϑβαίγαρίθβ, 20 ἴῃ ΠΟΙΠΊΌΘΥ. 
(Ηετοά. 11]. 89.) 
- πόλεων ὧν] Τῦ 15 ῬΘΟΙΠΙΔΓ ἴο 
πε ατθεὶς Ἰαπρααρα ἴο τηᾶκα [Π6 
Γο]αὔϊνα ἔγθαιθη ] ἄρτθθ πΥἢ 15 
δηϊθοθαδηῦ ἴῃ οᾶ86 ἃ5 Ὑ06]1 ἃ8 ἴῃ 
ΒΘ Π6 6. 8Πα ΠΌΙΩΟΓ (85 ΠΟΓΘ ὧν ἔῸΓ 
ἅς) Ὀγ ἃ κἰὶπα οἵ αἰἰγταοίίοη. ΤῊΪ8 
ΤΆΤΘΙΥ ΠΔΡΡΘΠΒ ΠΟΥΘΥΕΥ ὉΠ1655 {Π|6 
ΓΟΡΌΪΥ οοπβίσπούοη που] Πᾶνα 
{86 τεϊαῦ. ρσόη. ἴῃ {Π6 δοσιιϑαῖ. 
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δαπανᾶν: ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων" καὶ 
γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γυγνομένους δασμοὺς βα- 

-- » ᾿- , 4.. χῦ » 
σιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. 

9. ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χεῤῥο- 
νήσῳ τῇ καταντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον. 

͵ , Ἀ “Ν ᾿Ξ Α ’ 

Κλέαρχος “ακεδαιμόνιος φυγὰς ἦν' τούτῳ συγγενό- 
« -“ 93 ᾿] Ἁ ᾿ , : Ρ] -" 

μενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη“ τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν . αὐτῷ 
, ,ὔ Ξ ἃ ᾿, " , ᾽ ,ὔ 

μυρίους δαρεικούς. Ὃ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στρά- 

τευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων, καὶ ἐπο- 

λέμει ἐκ Χεῤῥονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲ λέμει ἐκ Χεῤῥονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ 
-“ - , 6 

Ελλήσποντον οἰκοῦσι, καὶ ὠφέλει τοὺς Ελληνας" ὥστε 
Ν ΄7 7 ᾽ “ ὰ Ἁ Ἁ -“ 

καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν 

στρατιωτῶν αἱ Ελλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. Τοῦτο 

ὃ αὖ οὕτω τρεφόμενον 
10. ᾿Αρίστιππος δὲ ὁ 

» “-“ ᾿ ’ 

αὐτῷ" καὶ πιεζόμενος 

, » κα ἀ , 
ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. 

ε 

Ν [ ΕΥ̓ ΕῚ ᾽ 

Θετταλὸς ξένος ὧν ἐτύγχανεν 

ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν 
» Ἁ Ἁ ἴω Ἀ ᾽ “Ὁ , ΗΝ Ἷ 3 ,ὔ 

ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους 
(ὁ) ΤΙ. 22. 

9. δαρεικού)] ΤῈ Ταγὶς νγὰ8 
ἃ Ῥεγβίδῃ ρο]ά οοἱη, ἢγϑὺ οοϊπθα 
(Ὁ 15. 5814) Ὀγν Πᾶῦῖπβ Ηγβίαδβρεβ, 
ψΏΘΠΟΒ 15 πᾶιη6 (συ. Ηεγοά. ΝΗ]. 
28. πη. ὙΠῚ 528.) Ύ ΨῸ .ΒῈ 
{Π6Πὶ 816 Ῥγδβϑεσυθα 1η {ῃ6 Βυ5ῃ 
Μαβθυμη, δοθῇ οοπίδϊπῖπρ δου 
τοσῦ ἢ ΤΏΟΤΘ ΡῈ ρΟ]α [Πδη 8η Ἐπρ- 
᾿ΙΒῊ Βου σεῖρη ; 105 γ8]16 1 511 ῈΓ 
νγὯ8 1655 (20 Αἰίϊο ἀγδοῆτηδβ, Η6- 
5Υ6}.), ΟΥ̓ 1635., {Π6 νᾶ]π6 οὗἉ 51 ΥῈΓ 
Ὀαίηρ; (οομραγαίν 6]γ) στϑαΐου ἐῃ8ῃ 
10 15 ποῦν. (Οἵ, Ηεγοὰα. 11.958.) ΤῊΘ 
ῬΑγϊοθοΓΘ [Π6 ηργοββοῦα οσοσπθα 
ΓΟ. ΟἿ. Ὀιοῖ. Απί. Ῥ. 318. 
- συνέλεξ... ἀπὸ τ. χρ.] (7) πι 

ϊ. 6.) ὃν πιοαηβ Γῇ... - “εὐἱέὴ [15 
Ἱποπον." ΟΥἮὨ Ὑ11. ἢ, Ὁ. 
- ὑπὲρ Ἑλλ.] Βοψοπά. . 1.6. (ἴο 

ὉΠ6 58Π|πρ ἴτοπὶ τθθοθ) {πὸ 
ΤΉγΔοΙΔηΒ. Οἢ {πΠ6 ΑΥ̓͂, οοαδύ οἵ 

Ῥχοροπῆβ. ΟἿ Υἶνρ ὙΠ ΒΒ’ ὙΠ 
φορηῖέ. 15 [6 ἀϑὰ8] σοπβίγποίοη. 
- ὁρμώμενος ἐκ] “ Παυΐηρ ἠΐδ 

λθαῖ ψιαγίογβ ἴπ.. .᾽ Ἰιΐογα Πν, 
“ βίαγέϊηψ ΟΥ̓ ΒΔΙΠγ Ωρ ἔτοτ." 
- τοὺ “Ἕλληνας ἴῃ ΡΘΟΡΙΘ οὗ 
Βυζαῃίζαη ἃπα Ρεγϊπΐμιβ, δπᾶ 
Οὐ Γ ασθεκ οο]ομὶθβ οα ἴπ6 ΤΉτα- 
οἶδῃ οοδϑβύ. 
- τρεφόμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ] 
“γα ϑδοογοέϊψ ηιαϊηίαϊποα 707' 
λΐηι.᾽ Λανθάνω,ν ἢ ἃ ραγίϊο., την 
Ὀ6 ΕΠ 5η64 Ὀγ ἰακίηρ [Π6 ρΡαγίϊο. 
ἃ5 ἃ γε ΥὉ, 8η {Π6 νϑὺῦ ἃ5 ἃπ δά- 
γογῦ. Απούμου τη046 οὗ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ. 
(ΠΟΥ πΚ6 ΟἿΓ οὐγπ ἸἸΟ1η) νγὰ8 8150 
1π 1186, ὙΥΠΪΓ ΠΘΑΥΪΥ {Π|6 58 Π16 ΤΏ68Π}- 
ἴηρ.Υ1Ζ. ἐτρέφετο λανθάνον. ΒΥῬΙΘ- 
Β6υν]ηρ ΠΟΥ υ ΟῚ λανθάνειν ἴογ {Π8 
ῬΓΙΠΟΙρΡα] γι, ΠΟΥ ῬΓΟΙΆΪΠΘΗΟΒ 
15. δίνϑη ἴο [16 ποίϊοῃ οὗ ΒΘ ΟΥ. 
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ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθόν, ὡς οὕτως περιγενόμε- 

ἋἊ “Ὁ } “ ς Ν “ “ ᾽ “ ᾽ νος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς 
τετρακισχιλίους καὶ ἕξ μηνῶν μισθόν' καὶ δεῖται αὐτοῦ 
μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν 
Ἃ ΣΙ [] 7 Ὁ ἃ 3, Χ Ρ] 

ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται. Οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετ- 
,ὔ 4 ᾽ [οὶ ῇ ᾿ς 

ταλίᾳ ἐλάνθανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. 11]. 

Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον, ξένον ὄντα αὐτῷ, ἐκέλευσε 

λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους παραγενέσθαι, ὡς ἐς 

Πεισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα παρ- 
ἐχόντων Πεισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. Σοφαίνετον δὲ 
τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν ᾿Αχαιόν, ξένους 
»Μ ᾿ ,, δ᾿ ὦ Υ , »" 

ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν 

ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς 
φυγάσι τῶν Μιλησίων. 

10. ξένος. .. ξένους] 866 8 11. 
- εἰς δισχιλ.7 .ΑΒΚ85. ΤῸΥ ΠΊΕ6Γ- 

ΟΘΠΔΓΪΘ5 ἔο ἐλ πιριῶθν' 97 2,000. 
δὸ [αἱ. αὐ ; “ Ἐτεχαδηΐεβ {1Π}Ὲ5 
δα ἀποσπίοβ.᾽ (ΟΙο. Ερ. δὰ Θ. 1]. 2. 
- ὡς οὕτως περιγ.) Οη ἐλθ 

»ίοι ἐλαξέ ὧἀθ ηιϊρὴξέ ἐλιι8 ουο;- 
δοιηο, ἄο. ΓΑν σῖνϑ ἴο Ῥαγίϊο. δηὰ 
ἱπῆη. ἴῃ ΘΔ 0 ὕθηβα {Π|6. ΒΔ 116 [ΌΤῸΘ 
τπαῦ τ σπου σῖνα ἰο {ῃ6 ορίδῦ. 
οἵ μαὐ ἴδηβ6, γυἱΖ. {πὰῖ οὗ ἃ οοπαΐὶ- 
ἐϊοηαὶ οὐ φιαίϊηοα ἴαϊατα. ΤὴΒ 
ΘΟΠαΙ ΠΟ 18 ΠΘΓ6 πη Ρ]16α Ἰῃ οὕτως, 
ἤη ἐλαΐ σαϑ6; ἔλθη, 1. 6. ἢ Ογτὰβ 
σοῦ ]α Π6ΙΡ πἴτῃ. Οἵ, ἢ]. 6 ; Υ. 1. 
ϑότη. αὐ. Ρ. 86. 
-- καταλῦσαι] “Τ[η{6]]. τὸν πό- 

λεμον, ΘΟΡΟΉΘΥ.6 δοίϊμηι. ἘΣΘ 1 
τηοο καταλύειν πο δααϊίο τὸν 
πόλεμον, Τῆς. ν. 25. Κα. ΕῸΓ [Π6 
ἔογοο οὗ κατα 866 1]. 2, ἃ χ. 19. 

Πρὶν . . . ἂν συμβουλ. ἨδΙ8 ἴῃ 
.Οὐδἰῖφο παυγαϊϊο 6 5που]α δχ- 
Ῥεοὺ {86 ορέαί. (45 πῇ. 11. 2 ; ΤΙ. 
τὶ. 87) ἰηβίθαα οἵ Π6 5.0] : Οἡ 
{Π|15 ὑγδηβι το. ἔγοτι Π6 ορέαέ. οὗ 

ὌΝ ἢ Ὁ - 
Καὶ επτοίουν οὑυτῶως οὔτοίι. 

ἐπαϊγοοί ἴο ἴπ6 πηοοαβ οἵ αγθοΐ 
ΠΔΥΓΑΙΟΙ, 566 ποῖθ5 δ Πὶ. 14, ἃ 
20. -- ον Πρὶν {Ἰ]οντεα Ὀν 580]. οὗ 
ορί. ((. 6. δ ἃ πϑραίίν ΟΥ̓ ΡΤΟ- 
ΒΙθιτοη ρυθοθαθ5,) 566 Ψε1ξ, 848. 

11. ξένον] Α “δαρσϑῦ - {τοπᾶ;᾽ 
ΟΥ 5ΙΠΊΡ]Υ, α 7ογοῖφη 7γομα οτ 
γοίαϊπον. Ἐένος τα θδ}8 (1) ΟΠ6 γγΠ0 
15. ΟἹ [6γΠῈ8 οἵ πηαύι8] Ὠοβρ ΠΥ 
γι ἢ Δηούῃ συ, [6 οΘοππθοίοη Πᾶγ- 
ἴηρ ἃ τΤαο]ρίουβ ΟὈ]σδίο, (ἀπα 
γγὰ5 Οἴΐδθη Ὠθγθαϊίατσγ.) Οἵ. ᾿πῇ,. 11Π|. 
11. 4 ; δπᾶ δγρ. ἄπ η. 1. 751. Βυΐ 
(2), [86 ποίίοηῃ οἵ ἐπέογδμαηψο οὗ 
Ποβρ τα} 1ν Ὀοὶηρ ἀτορρεά, ξένος 
ΤῆΘΔη5 5ΠΏΡΙΥ ΟΠ6. ὙΠῸ Το51 468 
ΔΌτοδα, τυ μοί Υ ἴῃ {Π6 ΟΠδΥδοίοῦ 
οἵ 7γἱολια, δἐγαηρον, γρύμρθθ, οὐ 
φ1ΘΥΟΘΉαΥΨ, ἃ5 ΒΡ. 10, ξένους. 
-- Πεισίδας] Μοαυπίαϊποουβ οὗ Μ. 
Ταῦτ, οα [Π6 Θομῆπ68 οὗ ΡΕΓνρΙα 
ἃ Πα Ῥδιηρῃϊα. ΤΉΘΥ ἃγ6 πιθη- 
ἐϊοηθα (111. 11. 23,}) 85 οἸνίηρ' 60η- 
βίαηῦ χοῦ ]α ἴο {Π6 ϑαίγαρβ ὈΥ͂ 
{Π6 1} τηδγδα]ηρ' ἸΠΟΌΤΒΙΟηΒ. ἱπίο 
[ῃ68 φ]δη8. 
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ΠΑ ΌΤΙ 

1. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐδόκει αὐτῷ ἤδη πορεύεσθαι ἄνω, τὴν 
μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πεισίδας βουλομενος ἐκβα- 

λεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἀθροίζει ὡς ἐπὶ τού- 
τους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ  Ελληνικὸν ἐνταῦθα στρά- 
τευμα; καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν 
ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα: καὶ τῷ ᾿Αριστίππῳ πων. 
λαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ̓  “ὃ 
εἶχε στράτευμα: καὶ Ἐενίᾳ τῷ ᾿Αρκάδι, ὃς αὐτῷ 
προεστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥ ἥκειν πάραγ- 
γέλλει λαβοντα τοὺς ἄνδρας, πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν 
τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. 2. ᾿Εκάλεσε δὲ καὶ τοὺς 
Μίλητον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε 
σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὕποσχομενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς . 

καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύ- 
σασθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι ὃ οἴκαδε. Οἱ δὲ ἡδέως 

(8) 1. 7. 
1. ἐδόκει] 5011. καλόν; Ῥίασοναί. 

- τὴν μὲν πρόφ. Ηε 7ογηιθά 
δῖ ργοίοιαΐ, α5 ἐξ. . . μὲν 15 ἀὰ8 ἴο 
ἃ Οἴδιβα ομϊτἰ6α, οὖ ἀληθὲς δέ, ἐπὶ 
βασιλέα ὃ στόλος ἦν. Κ. 
- καὶ ἀθρ. .. ἐνταῦθα] Τῇ [Π6 

τοχῦ Ὀ6 οοτϑοί, ἐνταῦθα 566Π18 ἴ0 
Πᾶν {Π6 ἔἴογοα οὗ ἐνταυθοῖ, ἐλτέλογ- 
τσαγά5, (α5 ἰηΐ. χ. 13, 4. Υ.) πὰ 
[Ο]]ον8 ἀθροίζει. " Ηδ τηυβίουβ 
ἐοισαγ5 ἐπαΐ μοϊπέ,᾽ 1.6. ΡΙΒιαϊα; 

[886 ἴοτοθβ ἴπ Ἰοῃΐϊὰ Ἰοϊπῖπρ ΠΤ 
αὖ ϑαγάϊβ, {ῃ6 ΤηοΥ6 ΠΟΙΓΠΘΙΏ δῦ 
ΟοἸοββ ἂπα (δ ηρ. 

Ξενίᾳ. .. παραγ. . . ἥκειν 
λαβόντα] ϑεπαβ ποσὰ ἴο Χϑηῃΐδβ,. 
τῃαΐ (Π6) Βανίηρ ἴκαη. . Βῃου!ὰ 
ΘΟΠΏ6, ἰ. 6. ἐπδέγμοία Αϑη. ἐο ἑαζο 
νννς πᾶ οοπιθ. δε δὰ δῦουβ 
ἥκειν λαβόντι. [Τὺ 15 ΠΟΥΘΥΘΓ 
ΧΡΘΠΟΡΠΟἢ 8 ΠΊΟΥΘ 518] ΘΟΠΒΙΓΙΟ- 
τἴοὴ ἴο ναΐ {Π6 ρᾶγίϊο. οὐ δα]θοῖ, ἴῃ 

δοτθοιηθηΐ ἢ (Π6 (ΒΡ ρταββθᾶ) 
ΒὈ]6οὗ (αὐτὸν) οὗ {πΠ6 ᾿πῆπ., γαῖ σ 
[μ8η σι 1η6 ΟὈΪ 6 οᾶ86 Ρὑγεὲ- 
οραϊηρ. ΟΥ̓. 1.5 ; ΠΠ1. ἢ. 1, πὰ ἢ. 
86; 850 8150 πεῖ ἴπ6 σοη. ΥἹ]. νυἱ. 
88; ΟΥ, Μαίι. 585, οὔβ.; δε!ῇ, 6074,. 
0058. ; 866 προσήκει, 1{Π1. 11. 11, (ἐ). 
-- τοῦ ξενικ.] 1.6. στρατεύματος. 

νον. ὅς αὐτῷ πρ. “ἘΟ νγὰ8 βεῦ- 
ΟΥ̓ΘΣΥ ἴοΥ Ὠϊπι᾿ ---ἰσΐοηι ἦδ ἠαὰ ἴῃ 
σογιριαπά αἵ... 

2. Παύσασθαι.) ἘοΥ [Π6 “4{ογ. 
ἰπβίθδα οἵ μέ. αὐἴΐεσ. “Ῥσγομηῖξε, 
8566 Ατη. 6. Ρ. 281, α.: εἴ, 408, 
2: Οὗ. 11. 1.20. 
- παρῆσαν εἰς Σάρδει] Οΐ, 

ὙΠ. ἰν. θ. «Ἀγγίυοά αἱ 5. πα- 
ρεῖναι (ἐο ὅδ μτγοδθηξ) 15 Το] οντθὰ ᾿" 
ὈΥ εἰς θη ἴΠ6 ἰάθα οὗ Ῥγευϊοῦϑ 
τηοίΐϊοη 15 πῃ ρ]]6 ἃ ἴῃ {Π6 βεπῖθηο : 
8ἃ5 ἰπ [αἴϊη, αἄθ886 πὶ ϑοπαΐωπι. 
Οἵ. 7εἰῖ, 640. 
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[ ῇ δ οἵ ἐπείθοντο' ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα 

Ν “- ᾿ ᾿ τον Ν 
παρῆσαν εἰς Σάρδεις. 8. Ἐενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν 

ὅ' ς ἢ ᾽ πόλεων λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ::λ ίτας εἰς 
“ ῇ Ὰ Ἂ Ν ᾿ πον τετρακισχίλίους. Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὑπλίτας 

, ᾿ μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνήτας δὲ πεντα- 
ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων κοσίους" Σοφαίνετος δὲ ὁ 

χιλίους. Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς 
πεντακοσίους: Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς εἰς ἑπτακοσίους 
ἔχων ἄνδρας παρεγένετο' ἣν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ Σω- 
κράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. 4. Οὗτοι 
μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσαφέρ:ης δῥ, 

κατανοήσας ταῦτα καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶνωι ἢ ὡς 
ἐπὶ Πεισίδας τὴν παρασκευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα 
ἡ ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. ὅ. 
Καὶ βασιλεὺς μὲν δή, ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους 
τὸν Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσκευάζετο. 

Κῦρος δὲ ἔχων οὺς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σ᾿ ἀρδεων" 
καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρα- 
σάγγας εἴκοσι καὶ δύο, ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. 
Τούτου τὸ εὖρος δύο πλέθρα: γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐπεζευγ- 

ὃ. τοὺς ἐκ τῶν π.] 1. 6. τοὺς ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἐκ τῶν π. λαβών. Κ. 
568 ποίθ Οἡ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς. ἰἰ. 18. 
“- εἰς ἐπτ. .. ἄνδρας] ἱ. 6. ὅπ- 

λίτας, ἃ5 βιιρ. 1. Χροηϊαβ᾽ 4000 
ἨΟορΙτΘ5 ἀγὸ οα]]ο ἄνδρας. Β. 
- ἦν τῶν... στρατ.] ’ Βοίοηφ- 

οα ἐο ἐδθ ραγέμψ δοκϊοψίη .. ᾽ ΤῊΘ 
δοηϊξῖνα ραΐ ραγυἰνὸ: οἵ, 761, 8528, 
1; Μείι. 355. 

4. μείζῶνα... ἢ ὧς] ὧς-Ξ 
ὥςτε (εἶναι) ; οἵ, 1Π1|. ϊ. 7. Οοια- 
Ῥᾶγαίίνεϑ [ο]]οννβα Ὀν ἢ ὡς (οΥ ὥςτε) 
ΜΙ ἱπῆπ. πᾶνε {ῃ6 5ἰρη. οἵ 
“ἐοο πεμοὴ.᾽ Ηαυΐηῳ ἀφοηιθὰ ἐΐθ 
αγγηαηεοηΐ ἔ00 σγϑαίΐ ἐο ὃ ἀαψχαϊη5έ.. 

ὃ. Σταθμούς)] δέαγ7ο6. Σταθμοὶ 
ὙΓΘΓΘΟΥΙΘΊΠΔ}}ν βία ]οη5 οἢ ἐπ Θτοδᾶ, 

ΠΟΘ {πΠ6 Ῥεγβίδῃ ΚΙπρ γοβϑίρα 
ὙΠ6η ἰγᾶνθ]]ηρ (Ητοά, Υ.. 52). 
Ἠδποθ, ὈΥ͂ ᾿Ἰπϑίοησιυ, ἃ ἀαγψ᾽ς 
γιαγοῦ γαυνὶηρ ἴπ ἰδηρίῃ δοοοτά- 
ἴηρ' ἴο (8 παΐιγα οὗ [Π6 γοδά, Ὀαΐ 
ΔΥΘΓΔΘΊΠρ ὅ ῬΔΓΆΒΔΠΡΒ. ΟΥ̓ΙΘΔΡΊΙ6Β. 
ΤῊΘ Ῥαγάβδηρ (-- 30 βἰδάϊα, ἰπξ, 
ΠΠ. 1. 6,) Βᾶ8 Ὀδθὴ ψδιὶουβ]Ὺ 
οϑεϊτηδίθα αὖ Ὀθύνθθῃ ὃ ἃπα 4 5ἰ8- 
ὑπῦθ 1165. ὅ4609 γά5. (ὃ: ς 5ἰαΐ, 
ΟΥ 2-ῖς ΒΘΟΡΥ. Ππ|1165) 15. ἴη6 δϑβίϊ- 
τηδίθ ὙΠ] οἢ πηοϑῦ ΠΘΑΙῪ ΔΟΟΟΙαΚ5 
ψΙ ἢ το ἢ ἰηνοβιραϊοη. ΟἿ, 
Αἴηβϑν. Ρχγρέ, χῖ; οἵ, θιοῖ. Απΐς 
Ρ. ὅ94, ἃ. Α 5ἰδάϊπιῃ -- 202 γάϑ. 
Ξε τς ΒΘΟΡΥ. 1η116 ΠΘΑΙΪΥ ; Ρ]Θ  ἤσυτα 
ΞΞ 101 ἔδεῦ, Ὀδῖπρ ἃ οὗ ἃ βἰδαϊυτη, 

ἐπεζευγμένη] οοπϑδένμ μοίρα 
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μένη πλοίοις ἑπτά. 0. Τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ 
Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσάς, 

’ }] 3 ΄ Χ 7, Ε] Ὁ“ 

πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ᾿Ενταῦθ᾽ 
», ς ΄ « ͵ ,ὟῚ ὦ ῇ «ς Ά, ς ,ὔ 

ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἧκε ένων ὁ Θετταλὸς ὁπλίτας 
» 7 Ἁ ͵ὔ 7ὔ] , 

ἔχων χιλίους καὶ πελτάστας πεντακοσίους, Δόλοπας 

καὶ Αἰνιᾶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. 7. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει 
σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς 
Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. 
᾿Ενταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἢ ὶ {ὃ : νταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἣν καὶ παράδεισος μέγας, 
ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου 
ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. 
Διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός" 

ς εἶ Ν 3 “- ΦιΟΝ, 2 “ , Φ'᾿ ὑγὺ ᾿Ὶ 

αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσὶν ἐκ τῶν βασιλείων" ῥεῖ δὲ καὶ 
διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. ὃ. "Ἔστι δὲ καὶ μεγάλου 
βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πη- 
γαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ, ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει" ῥεῖ δὲ 

καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίαν- 
δρον' τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε 
ποδῶν. ᾿Ενταῦθα λέγεται ᾿Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρ- 
σύαν, νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα 
κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί" διὰ δὲ τοῦτο ὁ 
ποταμὸς λέγεται Παρσύας. 9. ᾿Ενταῦθα Ἐέρξης, ὅτε. 
3 [ο ς , ε Χ [.] [4 3 Α ’ 

ἐκ τῆς ᾿Ελλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει, λέγεται 
2 - “- 7 ΧΝ - εὖ Ἂ ““ 

οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν 
ΡῚ , 3 » » “ ς ’ Ψ' 

ἀκρόπολιν. ᾿Ενταῦθα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα" 
καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγάς, ἔχων ὁπλίτας 

«οἱέῆ, “ΤῊ 5ί}16 οὗ Ὀυϊᾶρα 15 501} 8. ἐμβάλλει] [πέγδη8.---(ΟΥ τα- 
ΘΟΙΏΤΔΟΙ ἴῃ ὕμθβθ σουμὐγ 68.᾽-- ἤδχῖνθ, ἑαυτὸν Ὀδὶηρ ἀπαογβίοοα) 
ΑἸΒΥ. --ἂϑ ἴῃ ΕΠΡΊ5}, δἠοοΐβ ἱηίο; ἰἱ. 6. 

θ. ἧκε] Οαπιθ, Ἠὰ5 Ἰθτθ, δι ἀἰβοπαγροβ [56], 
11. ἢϊ. 17, 116 ἴογοβ οὗ ἂῃ 80. --- σοφίας} “[π (ηγι51041) 51|1].᾿ 
Τλιθύν,. 12, “ σοφία ἃ Ῥιπᾶάδγο οὖ δΔηυυ 551 τη 15 

ἤ. ἀπὸ ἵππου)]͵ Οἡ Λογϑο-δαοζ. Ῥορίϊβ αὐ οηιπῖδ αἰοϊθαν, δ σο- 
Οοπιρ. “δώ δα ραρπᾶτο, (νυ, φισταὶ Ατἰϊῆσοθ8, Ῥοθῦδθ, ταιϑιοὶ,᾽ 
Ι. 12), “62 οαὐπμοάϊα Ἰοαι,᾽ ὅσο. ὅο.--ϑ, 
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χιλίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ το- 

ξότας Κρῆτας διακοσίους. “Αμα δὲ καὶ Σωσίας παρῆν 

ὁ Συρακούσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, καὶ [Σοφαί- 

νετος] ὁ ̓ Αρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους. Καὶ ἐνταῦθα 

Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν ᾿Ελλήνων ἐποίησεν 

ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες, ὁπλῖται 

μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς διςχυ- 

λίους. --.. 

10. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας 

δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουμένην. ᾿Ενταῦθ᾽ ἔμεινεν 

ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς Ἐενίας ὁ ᾿Αρκὰς τὰ Δύκαια ἔθυσε 

καὶ ἀγῶνα ἔθηκε: τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ" 
ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει 
σταθμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα ἐς Κεραμῶν ἀγο- 

ράν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. 

9. Σοφαίνετος ὃ ᾿Αρκάς.. (ἢ 
γγ88 πῃ ΘῃΓΙ ΟΠ 64 Ὀοΐοτο, ὃ ὃ. “1,6- 
σοπάμτη νἱἀθίιν Κλεάνωρ,᾽ Κ. Ραΐ 
ΟἸΘΔΠΟΥ τὰ ΟἿΪΥ ρροϊηίθα ρε- 
ΠΕΙΔ] αἴτου {Π6 τηάββϑοτο (111.1.47),, 
ἴῃ {Π6 τοοϊῃ οὗ Ασίαδ, ὙΠ] Ο56 ΠΔΠ]6 
Βῃοι]ὰ Ὀ6 ᾿Ἰποϊα θα Ποτα ἴῃ {πὸ 1150 
οὗ φρο πογαϊβΒ. ΡΟββι]ν [Π6 ΟΥἹρῚΠ8] 
τΤϑδαϊηρ νγὰ8 ᾿Αγίας ὃ ᾿Αρκάς,--- 
ὙΠΟ Ὀεΐηρ δδϑιὶν οοΥτιρίεα ὈγῪ 
[86 οοργίβίβ ἱπίο ᾿Αρκὰς ὃ ᾿Αρκάς, 
᾿Αγίας ἴπ8 οδτη6 ἴο Ὀ6 δχοϊπαρᾶ, 
δηα Σοφαίνετος (4150 ἂἃπ ΑΤοΔα]Δ 1) 
ΟΔΥΕΙ]ΘΒΒΙΥ βιιθδυϊιρά. 
- ὁπλῖται μέν] Τὴ Οτεακ ἴη- 

ἔαπίσν σοηβιβίθα οἵ---Ἰ. ὅπλῖται, 
ἴὴ6 Ὦθᾶνυ ἃιτηθα, 50 116 ΠΌΤ 
ὅπλον, ἃ Ἰᾶγρ6 τηθίδ]-] αἰ θα 5}}161α, 
ΠΟ τ] {Ππ6 ουἰταβ5 (θώραξ), 
δηα ῬΙκΚα (δόρυ), [ογταεα ἐποὶν αἰ5- 
ἰπούϊνα δου. ΤΉΘΥ ἃ16 οδ]]θα 
ἀσπίς, ἰπῖ, νἱῖ. 10, [ΟΥ 171Π6 58Π16 
ΤΕᾶβοη. 2. γυμνῆται͵ ψιλοί, Ἰἰσαΐ 
ἴχοορβ σγϑατὶηρ πὸ Ἃδίθηβινθ ἃ1- 
ΤΟ, ἃΠα ΠδποΘ ΟΔ116α ἄνοπλοι, 

1ηῇ, 11.111. 8, ἃηα Ἡρτγοά, (ΙΧ. 62, 
θ5), ΔΙΌΠΟΥΒ, ΒΠ Πρ οΥβ, ἄς. ὃ, πελ- 
τασταί, ἃῃῃ!. ἰηϊοητηθαϊαῖΐθ Ο]888- 
ΤῊΘν ΤΟΥ ἸΙρῃῦ ἀδθηβῖν 6 ΔΥΓΠΙΟΊΙΓ, 
ΟΟΥΒΙοβ ἃἂπὰ ἐθαΐμογη ὀιιοκίον8 
(πέλταϑ). Τμοβα Ποτὸ τηθηἰοπθα 
ὙΓΟΥΘ Ἰουϊθβ ΠῸΠ] Ττασθ δηὰ 
ΤΉ Ββαὶυ ἢ Ὀὰὺ ἃ ἴδεν θα 8 ̓αΐθῦ 
Ῥα]ταβίβ ὈθΟδΠ16 ἃ ΓΘου]ΔΥ ΟΟμδ.1- 
τποπὺ οὗ ἃ ατδοῖκ ἅττηγ, (ΟΟτπ. 
ΝΕρ. Τρμίου. 1.}, δα ὉΠ 6 17 ΠπδΙη8 ἃ 
ΘΘΠΘΙΔ] ΟἿ6 ΤῸΥ ᾿Ἰρ ὐ Ἰη ΔΗ ΥΥ ; ΠΘΤΘ 
τῷ ἱποϊθβ γυμνήτας ἃπα τοξόταξ. 

10. Λύκαια] Απ Ατοδαϊδη {658} - 
γαὶ ἴῃ ΠΟΠΟΙΪ͵ οὗ Τγοθῦδῃ ΖΟΥ6, 1Π 
τηοάθ οὗ σϑ]θὈγαἰϊοη. ΤΟΒΘΠ ὉΠΠρ; 
ἴμ6 Βοιηδη Γπρογοδῖδ, 4150 ο8}16α 
Λύκαια. ῬΙαύ. 85. 61. 
- στλεγγίδες] ῬΓΟΡΘΙΥ “ ΕἸ65ῃ- 

ΒΟΙΆΡΟΙΒ,᾽ ἴ0 ΤΘΙηΟΥΘ ΟἹ] ἃπᾶ αἰτύ 
Δέζου θα ηϊηρ ΟΥ̓νΥΓ ΘΒ Π1ηρ᾽. ΗΘ ΠΟΘ 
ἃ ολαρίοέ οἵ {μα 5πᾶ 06, ΜΟΥ ὈΥ͂ 
δίαίο- ΕἸ γΟΥΞ αὖ [εϑίϊνα]β, πα ρτο- 
Ῥοξββᾶ (85 Πδ.θ) ἴου ἃ ρυϊΖβ.---ϑ ἢ. 
πα ΒοΘΟΚΉ. 
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11. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
τριάκοντα εἰς Καύὔστρου ὃ πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. 
᾿Ενταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε' καὶ τοῖς στρατιώταις 
ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν" καὶ πολλάκις 
ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήτουν. Ὃ δὲ ἐλπίδας λέγων 
διῆγε; καὶ δῆλος ἣν ἀνιώμενος: οὐ γὰρ ἣν πρὸς τοῦ 
Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. 

12. ᾿Ενταῦθα ἀφικνεῖται ᾿Επύαξα ἡ Συεννέσιος 
γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον: καὶ ἐλέγετο 
Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. Τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ 
τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. Εἶχε 
δὲ ἡ Κίλισσα καὶ φυλακὴν περὶ αὐτὴν Κίλικας καὶ 
᾿Ασπενδίους: ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ 
Κιλίσσῃ. 13. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο 
παρασάγγας δέκα εἰς Θύμβριον πόλιν οἰκουμένην. 
᾿Ενταῦθα ἦν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη, 
τοῦ Φρυγῶν βασιλέως" ἐφ᾽ ἧ λέγεται Μίδας τὸν Σ᾽ά- 
τυρον θηρεῦσαι, οἴνῳ κεράσας αὐτήν. 14. ᾿Εντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Τυριαῖον, 
πόλιν οἰκουμένην: ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. Καὶ 
λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου, ἐπιδεῖξαι τὸ στρά- 
τευμα αὐτῇ: βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποι- 
εἴται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν “Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. 

{ΟΣ ὙΠ γν Σ 

11. Καὔστρου πεδίον]... " πεδίον 
ἀδ ὉτΌϊθὰ5 αἸοίατη 1] αϑίγαῦ Βαϊ. 
δα βορὰ. ΡΠ]. 69. Κι. 
- πλέον] Αἀγνογθὶαὶ δοουβ. [Ι͂ἢ 

Ατίϊς ατθοὶς πλείων, μείων, ἄτα. 
86] ἀοτὴ ἅρτθα ὙΠ {Π6ῚΓ 50 βἴδη- 
{ϊν88 ἴῃ ρεπηάᾶ., πὰ}. ἃηα οᾶβ6 
οἷ Ὗ. νἱ..9, πα 161, 780,.1. 
- διῆγε λέγων] Εἶτ οοπέϊηποά 

γιυϊηφ, ἤοροδ. " διάγειν αἴ διατε- 
λεῖν. Μαῖίί. 5598, 1 ;᾽ Ρ. (ὃ. βυρ- 
Ῥ] 65 αὐτοὺς, ἃπα {γδηβ]αίθβ. “ Ὠϊη- 
Βα]ῖοπ,᾽ ἐο ριιΐέ οὔ, αηεῖιι86.) 
- δῆλος ἦν ἀνιώμενος) Τ͵ζαϑ ουΐ- 

ἀεί απποψοαᾶ. Ατσπ. ἃ. Ρ. 239. 
- πρὸς τοῦ Κ. τρόπου] “ 71 τῃσαϑ 

ποΐ Ογγιιδ᾽ τραψ. ΟἿ. Μοιιου. 11. 
᾿Δλ. 1.5] 
12. τῇ δ᾽ οὖν] “Απᾶ οοτγίδί Π]γ᾽ 

«Ὁ ΟΥ̓ “ δὖ 8]} δνβηΐβ.".. Οἵ, 11. ἵν.6.; 
761. 737, 2. “οὖν Ἠΐς οϑὲ τέ- 

ὃν ἐλο γοαᾶ 546." 
866 Σϊ. 7, π. ; νἱὶ. 15. 
- τὸν Σάτυρ] Τὴο ϑαΐψν 8116- 

ἤ18, Ηργμα. Υἱγρ. Βυο. νἱ. ΑὙΡΊΙμη. 

ἘῸΓ {Π6 δοοιβ.. 

-αδὸὰ; 

Ὶ 
{ 

Ομ 86 γ88 παδοέ; (Οἵ. ϑορῇ. 
Απῇρ. 7604. Κ. 

18. παρὰ τ. ὅδον͵ “ (βοπῖπρ) 



15-ξ17.} 15.85.1. ἘΟΑΣ ΕΗ, 183 

1ὅ. ᾿Εκέλευσε δὲ τοὺς “Ελληνας, ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς 

μάχην, οὕτω ταχθῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δὲ ἕκαστον 

τοὺς ἑαυτοῦ. ᾿Ετάχθησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων' εἶχε δὲ τὸ 

μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ" τὸ δὲ εὐώνυμον 

Κλέαρχος καὶ οἱ ἐξ ἐκείνου τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρα- 

τηγοί. 106. ᾿Εθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς 

βαρβάρους: οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατ᾽ ἴλας καὶ 

κατὰ τάξεις" εἶτα δὲ τοὺς “Ελληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ 

ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. Εἶχον δὲ 

πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖ- 

δας, καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. 17. ᾿Επειδὴ δὲ 

πάντας παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος, 

πέμψας Πίγρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς 

τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβωλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ 

15. εἰς μάχην] 561]. τάττεσθαι; 
ταχθῆναι ᾿ὰ5 {Π6 τοῆοχῖνϑ τηθδηϊηρ 
οἱ {Π6 τηϊαα]6 νοῖϊοθ, ἐο ἀγαῖῦ τ, 
(36 ἱπβίσιιεσθ, Ρ.) 
- ἕκαστον] στρατηγόν. 
- ἐπὶ τεττάρων.) ΕΝ ορρ. 

ΟΓ, ΓΥ. γῇ. 11, πᾶ ποίϑ ΥἹ]. 1. 
ὃ: 
- οἱ ἐξ ἐκείνου] “ Θεἷβ ογοααὶ 

Ὦδη6 ῬΓΘΡΟΒΙΠΙΌΠΘὴ (ἐξ) ἃ ΠΡ ΤΑΥ115 
Ῥτοξεοΐδιη 6556 ὃ Β. Ἔξ δῃᾶ ἀπὸ 
ἢ σθπ. γα πο τ ἀσποίθ " δ6- 
ἰοηιψίηρ ἐο,᾽ " ἴου νυ αΐβοθυϑυ ρα δέδ 
ἴηι ἃ Ῥίαοθ φγθβθηΐβ [5617 ἴοὸ ΟἿ 
ΟΥ̓́ΘΒ ΟΥ̓ τπϊπα “πηι ἰπαὺ Ρ]δοθ.᾽ 
Ατη. Τῇυο. 11. 41, (566 1014.1. 64, 
5:.57):. ΟΣ τη Ὗ. νἱἱ 10, ἐοἑ. ἐκ 
τοῦ πλοίου, ἐΐδ ἠιϑη δοίοησίηρ ἐο 
[86 510Ρ. Οὐοτηρδια ἴΠ6 ΔΠΔΙΟρΡΟΙΙΒ 
86 οὗ αὖ ἴῃ [μαἴη---ἰ Ῥαβίου αὖ 
ΑἸΠΡΉΤΥΒΟ.᾿ “δίατα α πιθ᾽--- α 
Ῥαγίβ Οαἴα!! θ6π6 Ῥυρπαίμπτηῃ δϑί. 

10. κατ᾽ ἴλας) ἑωγηιαΐίγη, ἀ6 
δα. ΠἸΌυ5 ; κατὰ τάξεις, σοπζμγα- 
ἐΐηι, ἀθ Ῥϑαϊθα5. 85. 
.-- πάντες] πιιιϑὺ τηθᾶῃ οἱ ὅπλῖ- 

ται, ἍΠΟ δ΄ί'ομ οδυτὶθα ἀσπίδας. 
ΤῊ Πρ} -ἀγτηοα ΤΥδοϊΔ 5, ζο. ἃΓ6 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ οἸα556 6 νυ] τἢ [Π6 ὈΔΥθΔΥΟ 
ἴογοΘ, ἃ8 {ΠΥ ἃ16 ἴηἴ. (Ὑ11. ὅ) θα 
ἀσάννη ῸΡ (45 Π6ΓΘ) 1ῃ Ὀαύ]6 ΔΥΤΑΥ. 
- χιτῶν... φοινικ. ΤῊΘ οΥἴτη- 

505. πη γγὰ8 {Π6 σΘΏΘΥΑΪ ὙΥᾺΥ 608- 
ἴὰτη6 οἵ [Ππ6 ατθεκβ, Ὀοστουνθα ἔγΌΤα 
{πὸ ϑραγίδηβ. 1)6 Εβρ. 1,80. χὶ. ὃ. 
- ἐκκεκαλυμμ.1] ΜΥ̓́Βδη πού ἴῃ 

1156, {Π6}1} 5}16145 σγεσα φτοίθοίθα 
Ὀγ οονοῖβ (σάγματαλ; 866 ΑΥἸΒΓΟΡΗ. 
ἈΑσθᾶγπ. 574, τίς Γοργόν᾽ ἐξήγει- 
ρεν ἐκ τοῦ σάγματος; Ζ. 

17. προβαλέσθαι] Τὸ ἐΐγοιυ 707- 
τὐαγ, ἃ5 ΥΟΔΟῪ [ῸΓ δοίϊοθ. 18. 
μεταβαλλ. ΚΙ. ν. 16. 
- ἐσάλπιγξε] 5611. ὃ σαλπιγκτής. 
- ἐκ τούτου] “ ἀοἰηα6.᾽ 
--- προϊόντων 86. αὐτῶν, ἃ5 ἰηΐτα, 

Υἱ. 1: {Π6 ΔΌ56πο6 οὗ [Π6 ῬτΌη. ἴῃ 
σ6η. 8050]. 15 ΘΟΙΏΙΏΟΗ, ἤθη {ΠΟΘ 
15. 8ὸ ἀουδί δθουΐ {ἐπ βυθ)θοὺ οὗ 
{16 ρῬατίϊο. 
- τάς σκηνάς] Τλοῖγ ἑθηΐ8. " ΤῊ - 

{6110 6 ατφοοτιμ.᾽ Κι. 



ι4 ἘΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [18---20, 

ἐπιχωρῆσαι ὅχην τὴν φάλωγγα. Οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον 
“ ΄ δι... 9 ἢ, ἃ ά ’ 

τοῖς στρατιώταις" καὶ ἐπεὶ ἐσάλπυγξε, προβαλλόμενοι 

τὰ ὅπλα ἐπήεσαν. ᾿Εκ δὲ τούτου θᾶσσον προϊόντων 
σὺν κραυγῇ, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς 
στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς. 18. Τῶν δὲ βαρβάρων 
φόβος πολὺς καὶ ἄλλοις, καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐκ τῆς 
ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὦνια 
ἔφυγον" οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἣλ- 
θον. ἩἯἩ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν 

΄, - ΄ 2 ΄ “ Υ. 

τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ ἥσθη “ 
τὸν ἐκ ἃ τῶν ᾿ Ελλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών. 

19. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
εἴκοσιν εἰς ᾿Ικόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. ᾿Ἐν- 
ταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ᾿Εντεῦθεν διελαύνει διὰ 
τῆς Δυκαονίας σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα. 
Ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς “Εἰλλησιν 
ὡς πολεμίαν οὖσαν. 20. ᾿Εντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν 

» Ἀ , » 4 Ἁ ᾿ εο΄ὖὔΓ 

εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν' καὶ 

συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὺς Μένων εἶχε καὶ αὐτὸν 
Μένωνα: Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καπ- 
παδοκίας σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσε καὶ 

(ὁ) 1 τἃ 22: (4) ΥἹΠΙ. ἢ. 87, ἀπά ἱπῇ. ἴχ. 1, π. 

σός -- -ξοσἰ 

“..-- σ΄ ὐρι.....5ὕ.5......»" 

ὡς 

18, Αὐἴεσ φόβος ΞΌΡΡΙΥ ἦν. 
- καὶ ἥ τε Κ.17---' ρτορτὶὰ ἀϊ- 

σοΠα απ) εγαΐ τοῖς τε ἄλλοις, καὶ τῇ 
Κιλίσσῃ, ἣ ἔφυγεν." Κι. 
- οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς) (Οἔ, 5ὰ}. 

15,5.) ΤῊ “τηᾶγκαῖ Ρθορ]ο,᾽ βαΐ- 
{1678,. ἄο. ΤΠΐβ π86 οὗ ἐὶς 15. 65- 
ΡΘΟΙΔΠΥ ΘΟΙΏΠΊΟΠ, ὙὙΠ6Π ἃ νοῦ 
ΤΌ]]Οντ 5 Ἔχρυθββίηρ “το 0} {ΤΌΤῚ,᾿ 
Δ Πα Θχογοϊβίηρ ἃ Κὶ Πα οὗ ᾿ἸπβθθΠο8 
ὩΡΟὴ {Π6 ΟΓΘΡΌΪΠρ ῬΓΘΡΟΒΙΠΟΗ. 

19. Ἰκόνιον, τ. Φρυγίας] ῬΙῚΥ 
Ῥίδοοβ [οοηΐαπ ἴῃ Τγοδοηῖα. Ὗ. 25, 
Ηδ οδ}15 1 “ ὕὉζὉ5 σαἸθουυηδ,᾽ 

δα 1 15 5111 (ἀπάϑυ {Π6 πράσα 
πϑτη6 οὗ Κοπέαλ) ἃ Ῥῖδοαε οὗ οοῃ- 
516 6Υ 8016 οοἸ Θτῖῖν, Ὀοθὶπρ' {Π6 οδρ]- 
8] οὗ ἃπ δχίθηβῖνε Ραβθαῖς. Ηρ 
Ῥαὰὶ ἃτιὰ Βαγπαῦαβ Ῥγθδοηθα {6 
ΒΌΞΡΟΙ (Δ.Ώ. 45) ἴο “ἃ φγϑαΐ ηιτῖ- 
ἐϊίμαο, ὈοΐῚ οὗ ον δπᾶ ατθοκ8 
γΠ0 Ὀδ]]ονθα.᾽ Αοίβ χὶν. 1. 
- ὡς πολεμίαν] [κε Ριεἰαϊα, 

Τινοδοηΐᾶ πηδϊηἰαὶ πο α 115 ἱπάθροη- 
ἄδποθβ οὗ ἐπ Ρεγβίαπ Κίηρ. μοὶ ̓ 
ΤΙ. 1. 28. ΜΙ 

20. τὴν τ. ὅδόν ΕῸΓ (115 δρουϑ., 
ο. ἘΠ 9. Σ 



21.} ΕΠ: ἘΠ ΌΛΡΟΤ 1. 18 
Ν ΄ ͵ ᾽ , 7 Ἁ 

πέντε πρὸς ΖΔάναν, πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ 
εὐδαίμονα. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρο μονα. μειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος 
» Γι ΝΜ , ͵ Ἀ 

ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην Μεγαφέρνην, φοινικιστὴν 

βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν ὑπάρχων δυνάστην, 
.) Α ᾽ ͵ ᾽ “ 3 ἴω 4, 

αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷς. 21. ᾿Εντεῦθεν ἐπει- 
“Ὁ ᾽ ᾿] ΄ δ 

᾿ρῶντο εἰςβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν: ἡ δὲ εἰςβολὴ ἣν 
ς δὸ ε Χ . 7 ᾽ κ᾿ ΡΥ. ᾽ - 
ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰφελθεῖν 

᾿ ΄ " δ ἃ ᾽ ͵ ᾿ ᾿ , 
στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ᾿Ελέγετο δὲ καὶ Συέν- 

᾿ 3 ἥν .Ν “- » ,ὕ Χ » ἣ Ἃ 
νεσῆς εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰςβολήν' διὸ 
μ ᾿ [οὶ [ο ἔμεϊνεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκεν 
ΝΜ “4 [ Χ » , μὴ Μ, 

ἄγγελος λέγων ὅτι λελούπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, 
Ά 

ἐπεὶ ἤσθετο τό τε Πένωνος στράτευμα ὅτι ἤδη ἐν Κιλι- 
κίᾳ ἣν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περι- 

. 3 " Φ ,ὔ ᾿ , Ν 6 ΨΜ Χ 

πλεούσας ἀπ᾽ [Ιωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ὁ ἔχοντα τὰς 

(Ἐν Σὲ 

-- Δάνα (Κί ᾿ἪΪδάγ) σὑὰβ [88 Μϑεποπ᾿β ἃγΥ, ἐλαΐ ἑέτναθ, Χο. τὸ 
Ὀοβί ροβι!οη ἴον ΔΘ Πρ ΟΥ̓ ἃΡ- 
Ρτοδο ϊηρ {π6 ΟἸΠ]Ἰοἴδη ραΐθβ, [Π6 
Ρᾶ85 πγουρἢ Μουὺμπί Ταῦγαβ Ἰηΐο 
ΟἾΠΙοἷα, ἃπά" πθποθ ᾿ΐο ϑυσῖᾶ. 
(δίγαῦο, ΧΙ]. 2.) ἴῃ 18 σᾶ88 
ΘΙ ΘΠΠ6515 ΠδΔ6 Βεουτοα {Π6 Παρ ΐβ, 
ἃ Πα ΟΥΤῸΒ νγαῖϊΐβ δὖ Πδηὰ ἰο 566 
{η6 οἤθοίβ. οἵ Μεῃοπ᾿β αἸ ΘΟ ΒΊΟΗ, 
ἃπὰ ἀοιθί]655 4150, οὗ Ἐργυδχδ᾽ 8 
Ἰηἤπθποθ τ ἢ ΠΟΙ Πυθα. ΑἸη8. 
Ρ. 44. 
-- ἐν ᾧ] 5611. χρόνῳ. 
- φοινικιστὴν βασ.] Α τὐραγο» 

07 ἐλ Κογαὶ ριεινγρίο. “ Τιαἰϊηὰ ρηιγ- 
»εγαΐιιδ, ἃ Ῥευβίδη οὗ [ῃ6 Βϊρ ιοβί 
ΤΠ :᾿ {Πο86 οὗ {Π6 δρευοπα οὐᾶου 
ὙγΕΤ6 οΔ]]6α παραλουργεῖς, ἔγῸΠῚ 
Βανὶηρ' ΟἿΪν ἔδοίηρβ οὗ ΡυυΡ]Θ Οη 
ΤΠ6ΙΓ ΤΟΌ65. [,. ἃ 86. 

21. εἰςβολή] Το ΟἸϊοϊαη σαΐο5 ; 
ῃ6 Ταιΐγὶ ργίαδ οἵ Οἴοετο. (Αὰ 
ἈΠῸ Υ. χα. 1.) 
- ἤσθετο τὸ .. . στράτευμα 
πῇ ΗἜ λαά ἰραγηπὲ γοϑορϑοίϊης 

στρατ. 15 16 " δοσιιϑαΐίνιιβ 46 πος 
(ϑεε Ταΐο, Τηβαίτα οὗ {πΠ6 Θσθοβ, 
δγηίαχ, Ρ. 442.) “1η {Πϊ5 οοη- 
βίο οη {πΠ6 ὉΠῚ οὗ {ῃ6 ἔνο 
Οἰδιι5685 15 ὙΙΒΙΌ]Υ Βιρηϊῆθα, 8Δηα {π6 
βιιθ)]θοῦ οἵ {π6 ῬΥΙΠΟΙρΡΑΙ οἰαιιβθ 15 
ὈγΟῸρ  Ργοτ πμο πα]ν [ουυγαγα. 1 6] Ὁ, 
898, 2. [1{ οσουγ8 ({ΠπΟῸρΡῊ ΤΆΓ6]ν) 
ἴῃ 1 ἴῃ, ὁ 501 Π᾽ τη6, ἴῃ ΟΣ 5 511Ὲ 
βαπτοι" ἜΘΟΥ, ἰππὶ ὙΠΙΣῚ ὦ 
- τριήρεις ἤκουε, Χο. “ Οοη- 

βίτυο ἤκονε Ταμὼν ἔχοντα τριήρεις 
τὰς Λ. καὶ αὐ. Κύρ. περιπλεούσας.᾽ 
Κ. Αρρδγϑηΐν ἔνο αἸἰϑ ποῦ ΟἸδτι568 
ΔΥΘ ὈΙΘΠα θα ἴῃ οη6, ἤκουε τριήρεις 
περιπλ... δὰ ἤκουε ταμὼν ἔχ. 
-οἴ ψΒΙΟΝ η6 ἢγβῦ 15. {π6 ἴπ- 
Ῥογίδηῦ 9πη6, ἅπα ΤΩΔΥ Ὀ6 80 Γα- 
Ρτγεβθηΐθα Ὀγ ὑγαηβ]αϊπρ Ταμὼν ἐχ. 
ἃ5 1 ᾿ὖ ΕΘ δὴ δῦβοϊαϊα οᾶβθ, 
μη πον οοηιηιαπα 07, Τατηοβ. ΕοΥ [86 
ῬΑΓ ΟΙρΙα] σομδίγαοίίοι (ἤκουε. .. 
περιπλεούσας, ἦς ἠἤφαγά ἐπαΐ, ὅτο.) 

οἵ, 1. 10, ἀηὰ 50}. 1. 7, 



16 ΕΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥΠΙ. [22---25. 
Δακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. 32. Κῦρος δ᾽ οὖν 
ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη. οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς 
οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ᾿Εντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς 
πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίῤῥυτον, καὶ δένδρων παντο- 
δαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων: πολὺ δὲ καὶ σήσαμον 

᾿ , ᾿ ’ ε Ἁ Ἁ Ὶ ’ 

καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει. 
Ορος δ᾽ αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντη ἐκ 
θαλάττης εἰς θάλατταν. 

23. Καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθ- 
μοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρ- 

Ἷ “-“ , , , Ἁ ᾽ [4 

σούς, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. 

Ἐνταῦθα ἧσαν τὰ Συεννέσιος βασίλεια τοῦ Κιλίκων 
βασιλέως: διὰ μέσης δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμός, Κύδ- 
νος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. 34. Ταύτην τὴν πόλιν 
ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον 
ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη, πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες" ἔμει- 
ναν δὲ καὶ οἱ παρὰξ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις 

3 “"“ - 

καὶ ἐν Ισσοῖςς. 2ὅ. ᾿Επύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ 
, ’ὔ ’ ε “ ᾿] Ἁ » , 2 προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο" ἐν 

δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῶν εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι 
-" Ἶ ζ ᾽ ’ὔ ς Ἀ Ε 

τοῦ Μέενωνος στρατεύματος ἀπώλοντο" οἱ μὲν ἔφασαν 

(ἢ υἱῖ. 20. 
22» ἐφυλαττ.) “Ηαά δϑοη σμαγε- 

ἐπ. Καὶ. 866 Ηἰβ ποΐβ οὴ ἦσαν,1.θ. 
- εἰς πεδίον) δχίθπαϊηρσ ἔγοπὰ 

5011 ἴο ἰ5ββι.ι5. δίχα. ΧΙΨΥ, ὅ. 
- μελίν. κ- κέγχ.] Ραπὶς ἀπά 

Μη ιοέ. 
23. σταθμοὺς τέτταρας] ΒΘΟΚοΙ- 

ἴῃς ἔτοτ 1)8η8, “ΤῊ ΤηδΓΟἢ ΟἹ 
τ 6. Ρ]αῖη ΟΟΟΙΡΙ65 ΟὨΪΥ ΟΠ6 ἀδν. 
ΑΙπ5. Ρ. 46. ἦσαν ἴογ ἦν, 566 ἰηΐ, 
γἱ!, 20. 

24. ἐξέλιπον δια. Ξ- ἐκλιπόντες 
ἔφυγον ἐπὶ τὰ ὄρη εἰβ χ. ο. Καὶ. Οἵ, 
Ηετοά. ΥἹ. 100. 
- πλὴν οἱ .. .] πλὴν 5. ΠΟΙ 

(6) 11. 7. 

πι864 85 ἃ σοπ]ιποίϊοη (πλὴν εἶ), -- 
οὐκ ἐξέλιπον Ὀεὶηρ πἀπάογβίοοα, 
“ραςσομέ ἐλαΐ,᾽ ΟΥ̓ " οπῖψ ἴἤοβα ῆὸ 
ἢδι} 5[4}}5 (α1ὰ ποί Η66).᾽ ΟΥἿΨΠ. 
111. 2, δηὰ 1ηΐ. νὰ]. 20. 

25. Ταρσούς] πον ΤΈΥ8008, ἰΠ6 
“ΤΑ ΞὨΙ5} ᾿ οἵ Ο. Τ. δοτγρίαγεα, ἀπὰ 
ὈΙΓΓΠ-Ρ δος οὗ 8.. Ραμ]. [1 15 βαϊὰ 
ἴο μᾶσθ Ὀθθῃ ἃη Αβϑυσίδῃ ΘΟ ΟΗΥ, 
Ὀ.1ΠῸ (ἀ]οὴρ ἢ ἈΠΟ Α]6) ἴῃ ὁΠ8 
ἄαν, ὈΥῪ ϑαγάδηδραϊῃβ. δϑίσγαθο, 
χίν. ὅ. ϑίγαθο Βἰτηβοὶ τηᾶκοβ 1ξ 
ἃ" Αὐσῖνα οοϊοην ἐουπαθα Ὦγ ΤῊρ- 
ΤΟ] Θπηι5. Α8 ἃ 5θδΐ οὗ Ἰεατπίηρ ἱξ 
τίνα] Αἰἤθη5 ἃπα ΑἸοχαπαγὶδ. 

ἵ 
- 



26---27. 118.1. ΟΑΡΌΤ 1. 

ἁρπάζοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ 
ὑπολειφθέντας, καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στρά- 

τευμα οὐδὲ τὰς ὁδούς, εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι: 
ἦσαν δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. 36. Οἱ ὃ ἄλλοι 
ἐπειδὴ ἧκον, τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ 
τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ 
βασίλεια τὰ ἐν αὐτῆ" Κῦρος δὲ ἐπεὶ εἰρήλασεν εἰς τὴν 
πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν προς ἑαυτόν" ὁ ὃ 
οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς χεῖρας 
ἐλθεῖν ἔφη, οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ 
αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. 27. Μετὰ δὲ ταῦτα 
ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ 
χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δ᾽ ἐκείνῳ 

δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια," ἵππον χρυσο- 
χάλινον καὶ στρεπτὸν μρυροὺν καὶ ΚΑ ἢ ἐα μ" ἀνα 

χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικὴν. ἐδὲ τὴν, χώραν ΜΉΝ ΟΝ 

ἀφαρπάζεσθαι, τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που 
ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 

( νυἱῖ. 29. 
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20. ὃ δ᾽ οὔτε πρ.--- ἔφη, οὔτε---- 
ἤθελε] Εέ ποραυὶέ 56 ῥγϊὰβ νο- 
ΠἶἾΒΒΘ.... δὲ ἔτι ποἰιϊέ, ἄς. Β6- 
ΡΘὰῦ εἰς χεῖρας αἴϊεν Κύρῳ. 
- εἰς χεῖράς τινι ἐλθεῖν] ΤΌ 

«7αἐἰ ἑπέο α πιαη᾿8 απ ογ μοῖσογ. 
(Βυῦ τῆοῦθ ΘΟΠΊΙΠΟΗΪΥ ἔ0 ολέὲ 
λαπά ἐο ἠαπά. ΟἿ. ΤΥ. νἱῖ. 15.) 
- πρὶν νεῖ Πηαϊο, τ’ ἄοπρϑο ἰδῃ- 

ἀ6πι.᾽ Ἐ]πη5. Μοᾶ, 1142. 
ΤῊΘ ΡΟΙΙον οὗ Κι γνθηποβὶβ ὙΠ το- 

Βαγα ἴο {Π6 αἰνὰ] Ὀγούμοσϑ, ᾿ὑ νου] 
β661ὴ, Ὑγὰ8 [0 ΤΘΠ]Δ]η ΠΘαΐγᾺ] ὮΥ 
ΒεΙρίηρ θοΐμ. Ηδ ρἶνϑϑ ΒΡ Ὀ]165 ἰὸ 
Οντὰβ ; ἃηα ἱπέογιηαίίοι ἰο Ατία- 
ΧΟΥ͂ΧΘΒ, ΒΘ ΠΟΙηρ' ΟὯ6 οὗ Πΐβ 5ΟῚΞ 
ΒΕΟΓΘΕν ἴο οΘουχί νυ ]τἢ ᾿π 6 ]]ΠἸρόποα οὗ 
Οὐτυβ᾽ πονειηθηΐβ. Ὀϊοα. 5ἰοχῖν. 90. 

27. παρὰ βασιλεῖ] “ ΜΈΪΟΝ ἃτα 
ΟΟΠΒΙ ἀογθα ΠΟΠΟΌΓΔΒ]6 αὐ ἐλ ἀΐτι 5 
σου. ΤΉΘ56 Ῥγεβθηΐβ ὑγ 616 5ΌΘΙ 
ἃ5 {Π6 Κίπρ' ΔΙομα σᾶνβ. 866 Ουτορ. 
ὙΠ]. 1. 8. Ογτιβ Ὀδρᾷη ἴο ἃττοὸ- 
808 ΤΟΥ] ῬΥΕγοραίνεβ, θαυ ὴ ἴῃ ἢ 5 
Τα ΠΟΥ’ 5 Π6- τη, ὙΥΉθΩ ΟΟΥΘΥΠΟΥ 
οὗ Μαγιτηθ Αβἰα, πῃ ραὺ ἴο ἀδδίῃ 
ὕνγο οὗ Π15 ΘΟΙΒΙῺ5, ΤΟΥ ποῦ ΟΌβοΥν- 
ἴπρ' ἴῃ ΒΒ ῬΥΈΒΘΠΟΘ 8 δοῦ οὗ οἱϊ- 
ααεύζα ἀπθ ΟΠ}Ὺ ἴο ἐμ8 κίησ, Η6]]. 
11. 1. 8, ᾶο. 
--- ἅρπα(.)] Ῥεηᾶοῦ ἃ ἔδωκε. Κ. 

ΟἿ ΥἹ. νἱ. 19. 
- ἤν που] γηθ68η8 ΔΗΥΎΠΟΓΟ ἴῃ 

ΟΥΤαϑ᾽ ἅττην. ΟἿ, "1. 14. 
-- που ἐντυγχ.} 8.611. αὐτοῖς οἱ 

Κιλίκες. Κι Β. 
σ 



18 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [1-- Ὁ. 

ΘΑ ΦΌΤΎΝ, 

1. ᾿Ενταῦθ᾽ ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας 
εἴκοσιν" οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ 

’ ς , Ν Ν 5, 4 »,ὕὔ 

πρόσω' ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι" μισθω- 
θῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. Ἱρῶτος δὲ Κλέαρχος 
τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι" οἱ δ᾽ αὐτόν τε 
ν Ἀ ΔΨ ΄7 δ, 2 , 5 ἘΝ. “ 

ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου ἐπεὶ ἤρξατο προῖ- 
, Χ ῇ Ν Ἁ 5." Ν έναι. 2. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε τὸ 
μὴ καταπετρωθῆναι' ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνή- 
σετας βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ 
στρατιωτῶν: καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον͵ 
᾿ς ΄, ε αὐ νῦν ἢ ΄ ΚΥ ἀἰ 7, 
ἑστώς" οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων' εἶτα δὲ 
ἔλεξε τοιάδε' 

8. "άνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς 
1. οὐκ ἔφασαν ἰ.1] Νοῖ ΠΙΟΓΟΙ͂Υ 

“ϑαϊά ποΐ ἰμδν 5ῃο 8] ρο,᾽ θαΐ “Κ6- 
Τμϑδοά ἴο σο.᾿ οὐ φάναι Ξε ΠΕρΆΓΘ, 
γοζιι86, ἀοτιν : 50 οὐ κελεύειν, ζογὐϊά; 
οὐκ ἐᾶν, λϊπάογ; ἄς. Οπ {86 λι- 
τότης οοπίδἰποα ἴῃ ἴπ6886 ποραίϊνα 
ἔουπη8 (1658 Ὀδῖηρ; δοίπια!!ν βαϊα [ῃδη. 
15 τηθδηῖ), 566 ε1{, 738: ΟὈ 5. ὃ. 
- τοῦ πρόσω) τό πρόσω-εναῖὶ 

ἰβ ἴῃ τοῦ; [ῃ6 γτοδα ζουνγαιαβ. 
᾿Ιέναι τὸ πρ. ἴο φῸ {π6 τοδὰ [οΥ- 
ὙγαΓ5, .. (τι) τοῦ πρ. ἴο φΡῸ ἃ 
»ανΐ οἵ ἴῦ, οἴαρμδῦο, ἃ8 Απρ]οὸ, 
ἐα δὲέ ζιγέλον," “απν ζιεγέλογ." 
- ἐβιάζετο] Τπηρογῆ, Θχρυ  βϑίηρ' 

“ ρῃηαρδυουτ,, “τὐα8 7ΟΥ 7ογοῖηφ.᾽ 
2. ἐξέφυγε τὸ μὴ κιἪὶ ΑἸΕΥ 

γ ΥῸ5 ΠΚ6 “φργευθηΐ,᾽ " ββοδρε, ὅζα., 
γ ΠΙοἢ οοηΐδίη ἃ πϑρδίϊοῃ, ὁ 6. 'π|- 
ΡΙΥ {π6 ποῃ- Ομ] οι οὗ [πΠ6 δοῖ 
ΘΧΡΓΘΒΒ6α Ὀγ {ἐπ Ἰηῆη.----ἰῃ ᾿πῆπ. 
15 ῬΡγθοβαβα, φϑῆθγα!]ν, ὈῪ μή. 8688 
Μαῖίί. δ80, ὃ ; 7611, 749. 

ὃ, χαλεπῶς φέρω] 8 ῬΓΙΟΡΕΙΥ͂ 
ΤΟ] οννοὰ Ὀν δὴ ἃςο. ἃ5 ἰΐ5 αἰγϑού 
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ΟὈ]εδοῦ ; βοιηθίϊηθβ, 8ἃ8 ἤ6,α, ἴὖ 
βίδῃαβ ἰηίγαηϑβ. 0] ονγαα ὈῪ ἃ ἀδί. 
τὐίἐἡ οΥ εὐἱέδμοιιέ ἐπὶ. Οἵ. 61, 607. 
- - τά τε ἄλλα... καὶ]---1π αἰ 

οὐλογ γοϑβροοίβ... απὰ ἴηι ραγ{ϊοιίατγ' 
- κατεθέμην ἐμοί---Ἴ 1 αϊά ποΐ 

(μεέ-αἰὐσαψ, ΟΥἹ ἰᾶψ ὦν 70Υ τν 
οι εἰι86. κατὰ ἴπ ΘΟΙΏΡΟΒ. 158 ΠΘΓΘ 
ἐπέθηδίυθ (ἸΚῈ ἦ6 ἴθ ἀδρεσῖγο, 46- 
ΨΙΠΟΘΓΘ, ὅζο.) ρἰνὶπρ ἃ ποίϊοη οὗ 
εδονερίοέθηθδα οὐ ἤωθάμποθ ἴο ἴῃ8 
Β1Π2}016 γεῦρ. Τίθημι,1 ρεέ; κατα- 
τίθ. 1 ρνυΐ-ἄοντη ἀφέογηνϊπαΐοῖψ ἴοΥ 
ἃ βρϑοϊῆο οδ]δοί,--- 1 »εέ ὃψ. Κατα-. 
πετρωθῆναι (8. 2,} ἴο Ὀ6 βίοπρα 
έο ἀφαΐς ; κατα-κεκόψ. (γ. 16,) οαὐ 
ἐο ρέθοθβ ; κατα-πράξασθαι, αδοοΉι- 
»ίϊδῆ, ἄς. ἄς. Ἐτοτὰ {πὶβ αἄ- 
νογδίαϊ ἴοτοθα οἵ κατὰ τηυϑέ Ὀ8 
αἰβ ρα Ἰβηθα ἰβ 86 ἃ5 ἃ Ῥγθροϑβὶ- 
ὕ]0η (150 'ἰπ ΘΟΠΡΟ5.} σΏ6η [0]- 
Ἰονγεᾶ ὈΥ δὴ οδ]δθοῦ ἴῃ ὕΠ6 ψθ)..» 
ασαϊπδέ “ΜἘὨΪΟῺ ἰὉ αἰτγοοίβ {πῸ δο- 
ἰοὴ οἵ {π6 γε. ὅὃ6ε ποίβ 11. ν΄. 
29.---αραίῃ, ἰῃ καθηδυπαθ. ἰῦ αἶνε8. 

ΣῪ 
ψ αν" 
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φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ᾿Εμοὶ γὰρ Κῦρος ξένος 
Ὄ “4 ,ὔ 4 ᾿] “Ὁ ὃ 7 Μ 

ἐγένετο, καὶ με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τὰ τε ἄλλα 
᾽ς Ἷ, δ 7 ἃ “΄ ᾿ 

ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς: οὺς ἐγὼ λαβὼν 
» ᾽ δ » -«- » Ι, ᾽ ᾽ ᾽ Χ ’ οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοί, ἀλλ᾽ οὐδὲ καθηδυπά- 

θησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. 4. Καὶ πρῶτον μὲν 
Χ Χ “- 3 7 ν ς Χ “ ς ΄ 

πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς ᾿Ελλάδος 

ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου αὐτοὺς 
3 Ἃ 4 3 - Ἁ 2 “ 

ἐξελαύνων, βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας 

Ἕλληνας τὴν γῆν. ᾿Επειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν 
ε “Ὁ 2 ῇ 4 Ὑ 2 ὥ χ Εν ᾽ » 

ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα, εἴ τι δέουτο, ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ 
ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνους ὅ. ᾿Επεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βού- 

θ ,. 5 ͵] ὃ 7 δι δ ΄ δό Ὀ 

λεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα 
τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον 
μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. Εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα" 
αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς, καὶ σὺν ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πεί- 

ἃ » }] -“ ᾽ Ν «ς 3 4 » σομαι. ΚΚαὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγώ,“ Ελληνας ἀγα- 
Ἁ ᾽ Χ ᾽ὔ Ἁ τ [4 Α 

γὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς “Ελληνας τὴν 

τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην. 6. ᾿Αλλὰ ἐπεὶ ὑμεῖς 
» Ἁ » 52 " , 50.Χ [χ4 ΒΝ Ἁ ἐμοὶ οὐκ ἐθέλετε πείθεσθαι [οὐδὲ ἕπεσθαι,] ἐγὼ σὺν 
ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν δέη πείσομαι. Νομίζω γὰρ 
ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμά- 

λ ς 

χους" καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν" οἶμαι, εἶναι τέμιος ὅπου 
ἂν ὦ, ὑμῶν δ᾽ ἔρημος ὧν οὐκ ἂν ἱκανὸς εἶναι οὔτ᾽ ἂν 

(4) 1. 8,8. {0}. 1}. 1. (τ: 
ἃ ἐγαηδίἑϊυθ 7Όγ06 ἴο. {Π6 5β'πιρ!ὲῖ --- οἶμαι εἶναι τίμιος .. ἔρημος .. 
γψο , “ τυαϑδέο ἴῃ Ἰυχυτσν :᾿ Οὗ, κατα- 
βλακεύω ἃπὰ καταδειλιῶ (γμΐπ ὈΥ 
5] οἵ ἢ ἃπᾶ οοναγαϊοθ.) Υ11. υἱ. 22. 

58. εἰ μὲν... δίκαια ποιήσω οὐκ 
οἶδα] 1 ἄποισ ποΐ τὐλοίλον.... 
τηθδηΐηρ “1 σαίπου {π]πκ ποί.᾽ ΤῊΘ 
ΒΙΠΏΠΑΥ ἔοττα ἰπ 1 αἴδη, ποδοῖο αΉ, 
σου ]α ταμοῦ αὐῶγηι ἴῃ 6 ἤγρο- 
{π6515, 1 γαΐδον ἐλίπα (1 8λαἰ). ΟἹ. 
ΕΊη8]. Μαα, 911. 

6. σὺν ὑμῖν---ἂν εἶναι] “(ἢ 
06) τῖτα γου---ἰ 5881} Ὀε,᾽ ἄο: 

ἱκανὸς} ΕῸΣ ἴμ6 οοηδβίχεοίοι, οἵ. 
Μααν. ὅ95 : 761, 672. 8.: τῆ, Θ.. 
ἘΣ ΖΔ: 
- ἂν ἱκανὸς ... οὔτ᾽ ἂν φίλον 
ὠφελῆσαι... ἂν 15 ποὺ τεάυηῃ- 
αἀδπῦ Ὀδίοτα φίλον, θεϊ 566 18 0 
ΤΘΡρτβθηῦ δ ἰάθἃ ρδββίηρ ΓὨσΤΟῸΡΡ 
186 τυϊπα, Ὁποὰρὴ ποῦ δχργθββϑα. 
“70 δοῦυθ α 7γοηα (7 α 7Γἱοηα 15 
ἴο Ὀ6 5Ε61γ64) οΥ,᾽᾿ ἄοσ. 

- ὡς ἐμοῦ... Α5 ψὰ8 5ἰαἰβα 
ΒΌρτα, 1, θ, {π6 ραγίϊοῖρΡ. (ἰόντος) 



20 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [7--9. 

φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. Ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
7. Ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ στρατιῶται, οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου 

καὶ οἱ ἄλλοι, ταῦτα ἀκούσαντες, ὅτι οὐ φαίη παρὰ 

βασιλέα πορεύεσθαι, ἐπήνεσαν' παρὰ δὲ Ἐενίου καὶ 
Πασίωνος πλείους ἢ διςχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ 
τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. ὃ. 
Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμ- 
πετὸ τὸν Κλέαρχον' ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρα 
δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαῤῥεῖν, 
ὡς ἃ καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον: μεταπέμπεσθαι 
δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν: αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι. 9. Μετὰ δὲ 
ταῦτα συναγαγὼν τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ 

δ ἃ 
σπἰπουῦ ὡς που βἰαίθ [Π6 ΤηΘΓῈ 
ξαου--- ἢ ὡς ἰῦ 5[αΐε8 {πΠ6 60ῃ- 
βἰθογαίίοη ἄς. οὔ με ἕδοῦ. “ ϑϑρίης 
ἐΐοη ἐπαέ 1 8λαϊϊ σο, ζο. 80 7οΥγὴ 
ψουν )μασηαοηξ (οἵ τη6) ᾿".. « (ὡς 
ἐμοῦ ἰόντος Ὀδϊηρ [86 σϑῃ. 8050].) 
«ἰὴ οἴμοῦ πογάβ, “.Β6 αβϑιγοᾶ οὗ 
ἐπὶ ἰΐοη, ἐμαί" ο. Μαῖίί. 569,2. 

ἤ. οὗ φαίη... πορεύὐεσθαι---“ ἦθ 
αἰδοϊαϊηιοα ἕλε ἱπέοηξίοτι 27 φοϊηρ᾽ 
ΟῚ (18 [πηρετὲ. 866 11. ἢ]. 9 
(σπένδοιτο). 

παρὰ βασιλέα --- Ξενίου --- Κλε- 
άρχω] Νοῖξ ΠΒεῖδ μον {Π6 ΟὈΠατι6 
οᾶπ65 δήεοί {π6 τηθδηΐηρ οὗ 1Π6 
Ρτοροβίτοπ. ΤῊΘ ραββᾶσθ 15 αυοίθα 
Ὅν Με. Ταίβ ἴῃ δἰ {τοῦ οἡ {Π6 
Οτεοκ (8865 (1830, Ρ. 7), σΒΘΓΘ 
6 βϑῖσῃιβ 0 {π6 φβῃ., ἀαῦ. πὰ 
800. οᾶ565 86 Ἰο64] ἰθύτὴβ 2) Ὅηϊ, 
αἰ, ἐο, τοβρθοϊίνθὶν, 85 ΠΕ ῬΤΟΡΟΥ 
οτἱρῖπαὶ βἰρηϊῇ, ΤῊ5, παρὰ τηθδῃ- 
ἵἱπρ αἰοηροῖάο. 

παρὰ Ξενίου, ζγονι δοβὲαὁ ΧΘΗΪΔ88. 
..ν Κλεάρχῳ, ροβίοη δεδίαάο (Ἰ. 
.«.- βασιλέα, τυοξΐοῃ ἐο δοδῖα6 

{86 Κίηρ. 

᾿ἔλοδβο ἐλίπρϑβ ἰσογὸ σοΐπρ ἰο ἕαζε α 

ΤΉΘ56 868, ΠΟΎΘΥΟΥ, οὗ παρὰ 
816 'ἴπ Χρη. γεϑβίσιοίθα δἰτηοϑὲ δχ- 
ΟἸαΒΙΥΕΥ ἴο οᾶ5685 ΒΕΓ {π6 ΟὈ͵δοξ 
15 ἃ ρογϑοη: αἰ ἐλίπφδ, παρὰ 15 
ΤΟΡΌΪΑΤΙΥ ζΟ]ονγεα Ὀν {Π6 δοουβ. 
ἴῃ {Π6 56η86 ΕἸΓΠΕΥ οὗ ΒΡ ]6 »οδβῖ- 
ἐϊοη δοδὶάθ, ἃ5 παρὰ πόλιν (11. 
ἦν. 9, ποίθ), ΟΥ̓ οὗ φεοξέοῃ (ΟΥ 68:- 
ἐοηδίοη) αἰοηρ α ἰΐπθ, ΟΥ̓ ραϑέ α 
»οϊηΐ, 6Χ. δΥ. ἔπλεον παρὰ γῆν, 
αἴοηρ δἤογο, 1. ἢ. 1; δηὰ βὺρ. 
ἱ, 13,24 :--566 ποΐβ δὲ 11. ἵν. 17. 
ὙΥ »ογδοηβ 50, στα πᾶ παρὰ 

οσοηδίσιοίεα νὰ δοοῦβ. ἱπ [86 
56η86 οὗ δεοδίαο, πδαῦ, ἴῃ ΒΌΟὮ οδ565 
ἃ5 ἱππεῖς παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν 
(τ. 5), ΒΘγο ἴΠ6 ποίϊοῃ οὗ ἃ ἐπ 
(οὗ πη6π) οφἐοπαϊπρ ἐο---ΟΥ ραδδίης 
ὃψ---- ΟἸδαγο 5 15 ἱπυοϊνθᾶ. 

8. ὡς καταστησομένων .. εἰς 
τὸ δέον.) “ἢ δαᾶο ἤϊηι ἄθορ πρ 
Μὲς ἀραγέ, αδ (ῃ6 σπου]ᾶ 40) τῇ 

)αυνοιναῦῖο ἐμγη---ἀ. 6. 6 Ὀδάθ 
μὰ ἄσ., Ξογ ἐλαὲ ἐΐλεβθ ἐλπῖπρϑ 
τὐογὸ φοΐηῳ ἰο, ἄο.᾿᾽---[αἴα. 

10. τὸ μὲν μέγιστον) ολέοῆψ. 
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τοὺς προςελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλό- 

μενον ἔλεξε τοιάδε' 
ἤ ».Ἅ » ΄ 

ἤάνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι 
[ω π “ 

οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥςπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον" 
οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται; ἐπεί: γε οὐ συνε- 
πόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. 10. 

; » “ 7 ᾿ » ς “ 5 Ὁ“ 

Οτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα" ὥςτε 
καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν 

μέγιστον αἰσχυνόμενος, ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα 
ἐψευσμένος αὐτόν" ἔπειτα [δὲ] καὶ δεδιὼς μὴ λαβώε 
με δίκην ἐπιθῇ ὧν" νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. 11. Ἐμοὶ 

3, - ᾽ “ 5 ί ᾿ , » ΟΣ ᾽ - 

οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἷναι ἡμῖν καθεύδειν, οὐδ᾽ ἀμελεῖν 
ς [οἷ ᾽ Ὁ ᾽ Ν ᾽ [χὰ Ν: ἴω 5 

ἡμῶν αὑτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν εκ 

τούτων. Καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ, σκεπτέον μοι 
ὃ αυςς ῳ ς ΕῚ 7 ͵ ᾿ .] "δ οκεῖ εἶναι ὅπως ὡς ἀσφαλέστατα μένωμεν" εἴ τε ἤδη 
δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ὡς ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως 

τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν: ἄνέυ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ 
οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. 12. “Ὃ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν 

(6) ἐ. 4, ἃ. 

αὐ γδοί!οη) 15 ραῦ ἴῃ {Π6 ΠοΟΙΏ]η. 
(ΟΥ. Ὑ. νὴ]. 14). ιΡρῚ] ἱπηίαίαθβ 
{Π158 οσοπδίσαοίίοι, “πη. 11. 377---- 
βθηϑὶιὺ τη α]ο5 ΘΙ ρβι5 ἰῃ Ποβίθβ. 

10. σύνοιδα π. ἐψευσμένος) 
αηὶ οοηδοίοιδ ἐδαΐ 1 λαυθ ἀοοοϊυοα 
λΐηι ἴθ οὐογῃ ροῖπιέ. ΤῊΪ5 σ0η- 
βίσιοὕϊοι συ ἢ [Π6 ῬΑΥ ΟἿ 016, ΠΟΘ 
{πὸ Τιαύϊη που]ὰ πᾶν {Π6 δοοι8. 
ἢ ᾿πῆπ., ΟΥἩ αποὰ ὙΠ 5110].» 
ἴα]ςο5 ῬΙασθα θη {Π6 νοῦ 8] ποίϊοη 
οὗ {Π6 ῬΑΙΈΟΙΡ. 15 οΘοπορὶνοα οὗ, 28 
απέοοοράοηΐ ἐο, ΟΥ̓(ΤΊΟΥΘ ΤᾺΓΘ]Υ) 
ΜΘ οοἱποϊάρηΐξ τοϊέδ, ἴῃ 6. ποίη 
Οὗ {ῃη6 νει; ψ θη ζιένγο, {116 
Ἰπῆπ. νου] 6 564, (566 ΥἹ. νἱ. 
ΝῸΝ πη ΠῚ, 1. 50. πη). ΤῸΝ 
σύνοιδα. . ἐψ. 15 λαυΐηιρ ἀοοοϊυοά, 
1 ατὰ οοπϑδοῖοιϑ ο7 τέ. (ὃο 11. 18, 
Κῦρος ἥσθη... . φόβον ἰδών, σανίδι 
εβῦ, φυδα νἱἀϊββοί.) ΤῊ βυθ]θοῦ οὗ 
ὍΠ6 ρατίϊο. Ὀδῖηρ 4180 {Π6 βι]θοὺ 
(ἐγὼ) οἵ {π6 νου, {Π6 ρΡᾶτίϊο, (ὈΥ 

αδθογρ. 11. ὅ10---αδυάθπῦ Ῥου ιϑὶ 
ΒΔΏΡΊΠη6 ἔγαίγοβ. ΤῊ ΡΥ ΟΙΡ]8] 
οοηδβύσιούοη ΟΟΟ ΤΥ α 80}. 1. ἦ, 
δᾶ 11, 21, Ὀυΐ [Π6 ῥαχίας. [Π6Γ6 
Δρτοοα ἢ {Π6 οὐ)οοέ οἵ {Π6 νεγ}. 
Οἱ. 7161. 0681, 082, 4; Μαῖίί. 547,2. 

11. ἐκ τουτῶν. Ροϑέ ἦφο. Β. 
ὌΠ Ύς 21. 
- ὅπως μένωμεν... (ἄπιμεν... 

ἕξομεν,}7 50 Ἰὸ Μ55. Τῇδ 80}]. 
δηα {π. ἱπᾶϊο. αὐΐου ὅπως ἃγ6 1η- 
ἰουο πηρδα 150 αὖ ΤΥ. νἱ. 10. ΟἿὮ, 
ΤΌ ΘΙ, 1. Ἀν Ὁ. ἘΠ  ΖΒεΣ 
Ὑπη0 1 85 ([ΑΓῊ.) 

12. ὁ δ᾽ ἀνὴρ] ἴ.6. Ογτιι8. 
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ἄξιος φίλος ᾧ 

ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [183--14, 

ὦ ἂν φίλος ἢ" χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ 
ἂν πολέμιος ἦ. "Ἔτι δὲ δύναμιν ἔχει καὶ πεζὴν καὶ 

“ εἶ ναυτικὴν καὶ ἱππικήν, ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ 
ἐπιστάμεθα' καὶ γὰρ οὐδὲ πόῤῥω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ 

“ , 

καθῆσθαι: ὥςτε ὥρα λέγειν ὅ τι τις γυγνώσκει ἄριστον 
Ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

» Ἀ [4 5 7] ε Ἁ 5 »"» ᾽ ᾽ . Ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομά- 
ν» 

του, λέξοντες ἅ ἐγυγνωσκον' οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου 
᾽ ΝΜ -“ 

ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνυντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς 
΄ , Ἁ Ἁ 

Κύρου γνωμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. 14. Εἷς δὲ δὴ 
, 

εἶπε, προςποιούμενος σπεύδειν; ὡς τάχιστα πορεύεσθαι 
᾿ ς εἰς τὴν “Ελλάδα, στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς 

Ἁ τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν: τὰ δ᾽ 
Ω " κ᾿ -“ 

ἐπιτήδεια ἀγοράζεσθαι (ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν' ἐν τῷ βαρβαρικῷ 
, Ἀ ,ὔ θ Ἂ Ξλ θό δὲ Κῦ 

στρατεύματι), καὶ συσκευάζεσθαι: ἐλθόντας δὲ Κῦρον 
» - -" Ἁ “Ὁ »" 

αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν" ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, 
“- “- ε Ἀ Μ᾿ , - , 

ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον, ὅςτις [ὡς] διὰ φιλίας τῆς χώρας 
" “ ᾽ Ἁ 

ἀποίσει, ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν 
ΟΡΈΣ ἢ ᾿ ᾿ ΄ ΤΙ ταχίστην" πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, 

6 νι 6. 

53 

εἰναι. 

14, εἶπε] --- ἐκέλευσε, ἃ5 ΞΡ. 8, 
ἔλεγε θαῤῥεῖν. “ ΟΥαῖΐο 'ρβᾶ δϑβί 
ἰγοηΐοα ; οὖ οὔὐδίου ἃρὶὺ ΟἸθασοῃὶ 
᾿ρϑῖπιβ ραγίεβ."---ϑ, 
- ἐλθόντας] 8611. τινάς. ΟΥ̓ ἰ. 

ἤ, ἃ ἰπΐ. προκαταληψ. 
-- διὰ φιλίας τ. χ. " Οοπβίτια διὰ 

τῆς χώρας (ὡς διὰ) φιλίας χώρ. ΟΥ̓. 
ἰηΐ, 1. 1. 8.) Καὶ ΤῊΪβ βθοίίοῃ 15 ἃ 
ΤΘΙΏΔΥΚΔὈ]6 Ἰηβίαποθ οὗ ογαί. τϑοΐ, 
ῬΙοπᾶθα ἢ οταῦῖ. Ο]. ; ---- [Π6 
Οἰδιιϑθ8. Οἢ ὙΠΙΟΝ ῬαγΟΌ]ΔΥ βίσοθϑα 
ἶβ ἴο Ὀ6 Ἰαϊά ἅτε ἴῃ οταῦ. σϑού., 
ΒΌΟΘΙ ἃ5 6Χ. δυ. εἰ μὴ βούλεται, 
θεῖπρ τη6 »γίποΐραὶϊ οοπαϊέίοη ; τ 
ὅστις ἀπάξει, [Π6 6δ5ρεοίαὶ ροϊπέ 
γοῃιιοοί. δε], 880, ο. 
- φθάσωσι .. καταλαβόντες] 

φθάνειν [ΟἸ]ΟνγΒ ἐΠ|6 βᾶτηβ δοηβίγαο. 
ἴἴο0η ἃ5 τυγχάνειν ἃπα λανθάνειν. 
5ῈΡ. 1. 2. 
- ἔχομεν ἀνηρπακότε5] ὙΠΟΓΙΟ 

8. ἃ ὑΥδηΒΙΠ0η ΠΕΙΘ ἔτοπῃ οτγδίϊο 
00]. ἴο ογαξ, τϑοῖ., 85 [δ κ8β ρ]δθα 
ΑἸΞῸ ἴῃ [6 ποχί Ξρεβοὰ αἱ λυμαι- 
νόμεθα. Οὗ. ΜΙΗτοπ᾿Β Ραγ. 1μοϑὺ, 
ΤΥ. 728.---ἔχομεν ἀνηρπ. ΟΡε 
λασῦο οαγγίρα 91} απᾶ ε{41 ἢαῦθ) 15 
864 1π ΡῬΓΘίθσθ μα ἴο ἀνηρπάκαμεν, 
85 ᾽ν] Πρ ΠΟΤῈ ῬΙΟΙΉΪΏΘΠΟΘ ἃπα 

᾿ΘΙΏΡΔ5158 ἴο ἴπ6 ποίΐοῃ {πᾶ {Π6 
ῬΙυΠοΓ ({π6 χρήματα δἰ 1685) 
ὙγᾺ5 γϑύ ἴῃ ῬοΟββ6ββῖοῃ, ΒΟ ἢ υγουἹά 
οὗ οουγϑα Ὀ6 {Π6 βίσοηῃσεβῦ ἱπάποθ- 
τηθηΐῦ στ ἢ {π6 ΟἸ]Ἰοἰδπβ ἴο βϑοχθ 
ἴῃ8 Πεῖρηβ ἀραϊηβὺ ἐμθι, 
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ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες κατα- 
λαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν 
ἀνηρπακότες: Οὗτος μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπε: μετὰ δὲ τοῦ- 
τον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. 1. ἱΏς μὲν στρατη- 

γήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν, μηδεὶς ὑμῶν 
, Χ Ν , “ 3.Δ 3 Ἁ ον » Ἷ λεγέτω" πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾿ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον' 

ς ᾿ Ἂ :] δ ἃ Ἃ Ψ. 7 (΄- Ἁ ΄ 

ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ἡ δυνατὸν μά- 
λιστα" ἵνα εἰδῆτε ὅτε καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις 
καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. 10. Μετὰ τοῦτον ἄλλος 
ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα 

᾿ [. , [4 , Ἁ , ,Α Ἁ 

αἰτεῖν κελεύοντος, ὥςπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου μὴ 

ποιουμένου: ἐπεδείκνυε δὲ ὡς εὔηθες εἴη, ἡγεμόνα αἰτεῖν 
Ν ΄ ΜΒ , Ἁ “ Ρ] , 

παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. Εἰ δέ τι 
᾿ ΄ιε ’ Ἃ ἣν “ [4] ΄ 

καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ᾧ ἂν Κῦρος δῷ, τί κωλύει 
Ἀ Ν Φ Ὁ ᾿ - ,7 , 

καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκαταλαμβάνε:ν ;, 

17. Ἐγὼ μὲν γὰρ ὀκνοίην ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ 
ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς αὐταῖς ταῖς τριήρεσι καταδύση: 
β ΄ δ᾽ Ἃ “Ὁ Ν , φ 85 ὃ “ [,4 θ φ. 8 »" φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι ᾧξ δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς 

» Ξ ὅθ » φ' »Μ 5 θ ΚΒ ΄ δ᾽ 

ἀγάγῃ ὅθεν οὐχ οἷόν τε ἔσται ἐξελθεῖν: βουλοίμην 
ΕΝ Μ » ἣν, 4 “ Ρ] Ἁ » , ἃ 3 

ἂν, ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου. λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών: ὃ οὐ 
δυνατόν ἐστιν. Ἰδέ Αλλ᾽ ἔγωγε φημὶ ταῦτα μὲν φλυα- 

,ὔ Φφ δο “Ὁ ΝΜ ὃ ὅλ, ᾿ς Ν »“ 

ρίας εἶναι" δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον, 
(Ρ)..1.8. 

-- τοσοῦτον] ἰ.6. τοσ. μόνον. Οἵ. 
τοσοίδε 11. ἱν. 4, ποίθ. 

15. ὡς στρατ. ἐμὲ .. λεγέτω. 
“ςς ΒΡΘῸΚ οὗ η16 ἃ5 βοϊῃρ ἴο σ0η- 
ἀυού {π15 Ἔχρβαϊοη." ἘῸΥ στρα- 
τηγίαν (πὸ ασοιϑ. οὗὁἩ {π6 σογπαΐθ 
ϑιεδεί.} οἵ. τη. α. Ρ. 181 : Μαίί, 
418 : 7ε1ξ, 564, ΟἸ5. ὅ. 
-- ὡς δὲ . . . πείσομαι ΒΌΡΡΙΥ 
λεγέτω. Ἐογ πείσομαι γγ6 5Που]α 
χρθοῦ πεισόμενον, ΔηΒΥΘΥηρ ἴο 
{π6 ργβοθαϊπρ' στατηγήσοντα. 
-- ὥς τιΞ κι΄ α. μάλιστα. ΘΟμέέο 

᾿δ5 τοοὶϊ α5 απψ.... Μαίϊ. 617, 6. 
18. ὥςπερ πάλιν, ζς. ΚυΐρΟΙ 

δαῦ πάλιν ααὐ μὴ το] πάπιτη οαηβοί, 
αὖ βοηΐθηίδ δῦ " 4ιιαϑὶ ΟΥστιβ 16 Γ 
ΟῚ ΡΟΥΤΘΟίΌΤΙΙΒ 510. Ρ, 
- ἡμῖν κελ.] “Οὐ ἱπνιπηρ; 

Ογτὰβ ἴο βδοῦσα {π6 Πποὶρὺβ 4150 
7ον υϑ.᾽ ( αῦνυβ Οομμτηοαϊ.) 

17. δοιῆ] ἘΕῸΓ {π6 ορέαΐξ. ν. 
ἔλθοιεν, 111. 11. 86, ποία. 
--- αὐταῖς τ. τρ] “ Οαϊϊονε απὰ 

αἰϊ.᾽ Οἵ, Μαίί. 400, ἢ. 
-- οὐχ οἷόν τε ἔσται. 1 εὐ! ποΐ 

ὅθ ροδϑίδίο. Οἵ. Ατῃ. ἃ. Ρ. 280, 
18. τί] ἴοτ εἰς τί, ἃ5 αὖ ,. 1.10, 

εἰς παραγωγήν, ἴῃ6 οἸη5810η. οὗ 
ῬΓΘΡ. ΜΙ πϑρέ, ὭτΟΙ. 15 ΒΈΠΘΓΑὶ. 
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οἵτινες ἐπιτήδειοι, σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τι 
βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἢ παρα- 
πλησία οἵαπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆ ὃς ξέ ἕπεσθαι ῃ περ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπ' 

Ἁ ες “ Ἁ “ καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ 
΄ ἘΝῚ Χ , ς - - ᾿." 

συναναβάντων: 19. ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρό- 

σθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, 
3 [ο Ἃ , ς -" Μ Ἀ , Ν “ 

ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν 
ἀφιέναι οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ 
πρόθυμοι ἑποίμεθα, καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν" 
ὅ τι δ᾽ ἂν προς ταῦτα λέγη, ἀναγγεῖλαι δεῦρο" ἡμᾶς 

᾿] Ἁ ἴω 

δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 20. "Εδοξε 
“ Ἀ Κ ε Ἁ ΄ὔ΄ , ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἕλομενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν, 

δ, ΄ - Ν ῇ “ -“Ἅ ς ᾿. 95 οἱ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. Ὃ δ᾽ ἀπε- 
, Ὁ Ρ] ͵ ᾽ ΄ » Ἁ Ε ᾿} Ἁ -“ κρίνατο ὅτε ἀκούει ᾿Αββροκόμαν, ἐχθρὸν ἄνδρα, ἐπὶ τῷ 

Εὐφρατῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς" 
πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν: κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ, 
τὴν δικην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ ἢν δὲ φεύγῃ, 
ς -“ τὰ “ Ἂς “ ΄ ᾽ ᾽ ’ὔ 

ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. 21. ᾿Ακούσαντες 

δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀνωγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις" 
τοῖς δὲ ὑποψια μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ 
ἐδοκει ἕπεσθαι. Τροςαιτοῦσι δὲ μισθὸν ὁ Κῦρος ὑπι- 

(Ὁ) Π.. ᾿. 12,. 
οἵαπερ ὈΥ Αἰ. Ὁ: τοιαντῃ ᾿εἰ5 
οἵανπερ. 

19, ἡ πραξις. ΤῊὴθ βογυΐοο. ΤΏΘΥ 
8166 ἴο [Π6 ἸΟΌΓΗΘΥ ἂρ οὔ 86 3500 
ΒΟΡ Ιΐ68 (1. 2),85 ΔΡῬΘδΥΞ ἔγομαῖγ.12, 
- πρὸς φιλίαν -- φιλικῶς. 80 

πρὸς βίαν, πρὸς ἡδονήν, ὅἄζο., ἃ5 
ῬΟΙΙΡΏΓΑΞο5 [οΥ δᾶν. (3. ἴῃ [ουτἂπὶ 
Ρδοδίδιη.᾽) 

20. ἠρώτων (ΚΕ Ταῦ. ἐπέεγγο- 
σαγ6) ἴα κο5 ἃ ἀοιῦ]Ὲ ἃοο. Μαΐίῇ. 
411 : Ατπ, α. Ρ. 124. τὰ δόξαντα, 
“86 {πΐηρβ ψΒΊΟἢ. βθοιηθα (βο06) 
ἴο ;᾿ “ἐλο χιοεέϊοπϑ »ϑοϑοϊυοα ὁοη ὃψ.᾽ 
-- ἀκούει γ ἃ5 δἰβθμοσο Πμ6 

ὦ 514. 
ΟὈΙ χα παγταίίοη σϑαυϊγοα ἀκούοι. 
Βυΐ ἐμὲ ἐγδηβιτίοη ἔγοια ἴπ6 οὗ - 
Ἰφαθ ἰο {π6: αἰτθοῦ πατγαύοη 18 50 
ΘΑΞΥ 8ἃπᾷ ἐγοααθηὺ πῖΐα ἴη6 ατθθκϑ8 
(ὐ ἰδκε8 ρίαοε μετ δῦ βουλευσό- 
μεθα), {μαῦ ὑπδν οἵδθα (ΒΘ η. 95 
186 νεῦρα οἵ ἰγδηβι 05) ρεΐ τῃ6 
ἱπᾶϊο, οὐ 50}]). οἵὗὁὨ αὐγοοέ ἴοῪ {πο 
ορῦ. οὗ οδίέφιθ πᾶτταίϊίοη. 

21. προΞξαιτοῦσι. πρὸς ἴῃ 6011- 
ῬῬοβίἴοη οϊθῃ ἀδβποίεβ ἐπ αὐάϊξίοη 
ίο. ΟἿ. προς-ώμοσαν, 11. ἢ. 8 ; 
προς-λήψοιντο, ΝἼ]. 1]. 18 ; προΞ5- 
διδόναι, ἰηῇ. ἴχ. 19. δὰ. 

--- οὗ τε ἐκείνου ὅν. ΤῊΘ ὅθι, ὦ ; 
ΓῚ Ἧτ- 
ἀδερος 

ΣΝ 

ἂι- μον" 



1.--2.} Ε18Β.1. ΟΑΡΌΤ ΡΥ. 28 

σχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, 
ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ" 
ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς 
Ν “ “ ἔν γε τῷ φανερῷ, 

77 » 

ΟΑΡΟΈΤ 1Ἱν. 

1. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας 
δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἣν τὸ εὖρος τρία 
πλέθρα. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 
πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ τὸ εὖρος στάδιον. 
᾽ ζω }] ϑ Χ ΄ " 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεν- 
,ὔ ᾽ ᾽ , “ ,ὔ 3 7 , 

τεκαίδεκα εἰς ᾿Ισσούς, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν 
“νὰ [αἱ ᾽7ὔ 2 ἬΨ.! ΄, Ἁ , , ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. 

᾽ “ Ψ' ς ’ “Ὁ ι »ῈᾺΑ “ 

2, ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Κύρῳ παρῆσαν 
ς 7 “ , ᾿ ᾽ 

αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες, τριάκοντα καὶ πέντε, καὶ ἐπ᾿ 
» “ ͵ὔ , Ψ' ς “ 

αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ᾿Ηγεῖτο 
᾽ Φ.- πηρ, Ν Σὰ 3 3 , » ο 4 

δ᾽ αὐτῶν Ταμὼς Αὐγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέ- 
7 ἧς οἶ » φΦ 2 4 

ρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, 
“ , , Φ ΧᾺ 2 ,ὔ Ἀ 

ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἣν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς 

αὐτόν. 8. Παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος 
ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους 

Ῥεπᾶβ οἡ ἡμιόλ. “ἴπ6 ὙΠποὶδ ἃπὰ 
μι 1 (Ὀ6β1465) οἵ νυ μαΐ,᾽ ἄς. 
- τοῦ μηνὸς] “ Ααᾶδ διά.---τῷ 

στρατ. -Ξ- ἑκάστῳ (τῷ) στρ. 5ϊη- 
σ} 15 ἰπ τηθηβοη ταὶ 105. Η. 
ΤῊΘ ὐίϊοϊθ 18 ἀϑοα θη 9Π6 ἴη- 
αἰνίασιαὶ 15 [ἀκοὴ 85 ὑΠ6 ΤἜΡΥΘΒΘΠ- 
ἰαίνο οὗ ἃ οἰδ85 ; 80 'ἴῃ ΕΠ ΡΊΠ 5 6 
5ΠΟ.]α βᾶν, " ἰο ἐλε ρῥγίναίβ ἴῸῪ ἐλθ 
τηοπίἢ. 
--- ὕὉρίο {πὶ5 ροϊπῦ Μϑποη 566Π18 

ἴο ἢδγα ποῖα {π8 ἤγϑῦ ρδοα ἴθ Ου- 
χαδ᾽ οσοπῆάθηοθ, Ηδ νγᾶ8 θη ϊγυβίθα 

ἢ {π6 ἱπηροτίδηΐ αἰγθυϑίοη ἱπίο 
ΟἸΠοἷδ (1.20), ἀπα σοϊηχηδηα θα ἰῃ6 
τρῦ πῖηρ᾽ αὖ {Π6 ταυΐθνν (11.15), ἃ 
Ῥοϑβύ οὗ Βοποῦγ  ΒΪΟἢ νυο ἢ πα ἤδποα- 
βου ἀνναγάθα ἴο ΟἸΘάγομιιβ, (υἱ]. 
1 δπὰ νἱῖϊϊ. 4), 0 566 18 0 Πᾶνϑ 
ΒαρρΙδηΐθα Ὠΐτη ἴῃ {πΠ6 οοπῆάθησθ 
οί οὗ {π6 τιν ἂπα οὗ Ουταβ. 

2, αἱ ἐκ Πελοπ. ΤῊΙΪ5 βυρροχέ 
γγὰβ Το πἀογοα Ὀν ϑραγίδ, Ἔχ Υθβ51ν 
ἴῃ γϑίθτη ἔου ΟΥὐτιϑ᾽ δοίνα 00-ΟΡ6- 
Ταϊΐοπ ἴῃ ἴΠ6 ΑΓ δρδϊηϑύ Αἴθι6}8, 
Οἵ. Ποῖ; Π|.4. 1. 
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ἔχων ὁπλίτας ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. Αἱ δὲ νῆες. 
ὥρμουν κατὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ᾿Ενταῦθα καὶ οἱ παρ᾽ 
᾿Αβροκόμᾳ μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον 
παρὰ Κῦρον, τετρακόσιοι ὁπλῖται, καὶ συνεστρατεύοντο 
ἐπὶ βασιλέα. 

4, ᾿Εντεῶθεν ἐξέλαυνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 
πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. Ἦσαν 
δὲ ταῦτα δύο τείχη" καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν πρὸ τῆς Κιλικίας 
Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή" τὸ δὲ ἔξω τὸ 
πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. 
᾿Διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμός, Κέρσος ὄνομα, εὗρος 
πλέθρου. “ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι 
τρεῖς" καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ: ἦν γὰρ ἡ πάροδος 
στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερ- 
θεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι: ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν 
ἀμφοτέροις ἐφεστήκεσαν πύλαι. δ. Ταύτης οὖν ἕνεκα 
τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλί- 

(4) ἢϊ, 7, πν 

(αὐππθυῖοαὶ) ἀθϑογίρέϊξοπ, 566 Ασα. 
στ. 6τ. 852.--- ΤῊ ἀυίϊο]α 15 οὔξθη 
Ὁταἰ ρα Ὀοΐοτα εὖρος, μέσον, ὄνομα, 

8. ὥρμουν κατὰ τὴν---Ἴ “1678 
φποογοά Ὁ} Ογτυβ᾽ ἰοηΐ.᾽ κατὰ 
στ 80ο. τ΄ ορροϑδίΐο ἐο.ἢ 

4, ΤῊΪΒ οουπίτν (Ὀδὕνγθθη [5515 
δα (ῃ6 ϑιυσγίδη (ἀαΐθ8). σγὰβ (Π6 
Ὀας16- 6] οὗ [5515 (Β. Ο. 338). 
- ταῦτα] ἐ. 6. “16 Οαΐἴεβ,᾽ {6 

ἀεφιηοπβίγαϊςνε Ὀδηρ Ῥυΐ π΄ [Π6 
ΒΈΠαΟΥ οὗ {πΠ6 ρῥτγεάϊοαίθ ΟἿ 
ἦν. 27, π. : “ΤῆἼρβο οθηϑιβίρα Γ᾽ 
ἔωο 7ογἐϊοα ιυαἱ!8,᾽ ---πύλαι Ξιαπα- 
ἴηρ' ἴῸΓ {Π6 ΘΙ γ Ῥᾶ88 στ 15 
Του πῆ οαίοηβ τοδοῆϊηρ ἔτοπὶ [Π6 
τηοπηΐαϊη (0 {Π6 568. (ἀδίββ 80- 
{0 8}}γν βίοοα ὌΡΟΠ ΟΥ̓ΪΠ {Π6 1, ἃ5 
νγὰβ πο θην [Π6 οᾶ36 δὲ ἴπ6 Ῥαβ88 
οὗ ΤΠουμορυ]ς. Ἡετγοά, ΥὙ11.1760. 

- εὖρος πλέθρου] ἱ. 6. ὧν τὸ 
εὖρος πλ. (πῇ. 8. 9.) “1 ὀγεοααίῃᾳ 
α ρίοέλγιωηι." ἘῸΥ {815 σοπίέ, οὗ 

θεός, ἃπα ΟἾΠΘΙ ὑγοσβ 1ῃ ΘΟΙΠΠΊΟΝ 
τι86. 
- Ζσαν] ὙεΙῸ ἰπ ἐπα πυτηθεῦ οὗ 

[μ6 φΡγεάϊοδίθ. ὅ66 761, 389. 
- οὐκ ἤν] ΟἿ. ν. 2, ποΐβ. 
--- ἠλίβατοι] “Τάτ αἰΐπβ αὖ 8Ὁ 
οἰ δοοαββὰ ΔΌΘΙΤΕΒ; παρὰ τὸ 
ἀλιτεῖν, ὅ ἐστιν ἀποτυχεῖν βά- 
σεως. ἘἙυβίαίῃ. ϑὅεε ἴ,. ἃ 86. 

ὅ. μετεπέμψατο] Αοτγὶδὲ ἴῸΓ 
ῬΙυροσέ. Οὗ ἐποίησε ἱ. 2. 
- εἴσω κ. ἔξω] Βεένεεπ ἐπ 

ὑ 8115, Δῃἃ οὐ {π6 ϑ'υσγίδηῃ 5166 οὗ 
[86 Ρᾶ888. 
- βιασάμενοι] ἑ. 6. οἱ γρι, 

»α88 οπ.᾽ 



ΠΗ ΠῚ ΤΟ ΣῊΣ Ογγκν ἈΠ 

6--8. [18.1. ΟΑΡΌΤ 1Υ. 27 
τας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βια- 

7 ᾿ “ , » ὥ }] 

σάμενοι τοὺς πολεμίους παρέλθοιεν; εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ 
“Ἁ 7 Ζ' [τς » ᾿ ς “ ἈΝ 

ταῖς Συρίαις πύλαις" ὅπερ ᾧετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν 
Ὁ ΕΣ , 

᾿Αβροκόμαν, ἔχοντα πολὺνστράτευμα. ᾿Αβροκόμας δὲ 
» ἫΥΨ {ν “ » ΒΞ. 9 "ὟΝ 6 [ο͵ 5 ῇ, 

οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ 

ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης "παρὰ βασιλέα ἀπή- 
λαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. 

6, ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα 
παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδρον, πόλιν οἰκουμένην 
«ς Ν , ᾿ 5 Ἁ “Ὁ θ 4 Σ , δ᾽ Φ Ν ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ" ἐμπόριον δ᾽ ἣν τὸ χω- 
ρίον,καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. ἴ. ᾿Ενταῦθ᾽ 
ἔμειναν ἡμέρας ἑπτά" καὶ Ἐενίας ὁ ̓ Αρκὰς στρατηγὸς 
καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ 

,ὔ " 3 ᾿ » , Φ Ἂ "“ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, (ὡς μὲν τοῖς 
, 90." “ σ Ἃ τὰ 

πλείστοις ἐδόκουν) φιλοτιμηθέντες, ὅτι τοὺς στρατιώτας 

αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας, ὡς ἀπιόντας 

εἰς τὴν ᾿Ελλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα, εἴα Κῦρος 
τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ᾿Επεὶ δ᾽ οὖν ἦσαν ἀφανεῖς, 
διῆλθε λόγος ὅτι διώκειξ αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι" καὶ οἱ 

Χ » ς ὃ , ΜΝ ᾽ Ἃ θῃ ς ᾿ μὲν εὔχοντο ὡς δολίους ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι" οἱ ὃ 
ᾧκτειρον, εἰ ἁλώσοιντο. 

ω Ν Ἂ Ἁ Ἁ μον 8, Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν" 
᾿Απολελοίπασιν ἡμᾶς Ἐενίας καὶ Πασίων' ἀλλ᾽ εὖ γε 
μέντοι ἐπιστάσθωσαν ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν' οἶδα 

(0) 11, 10. (ὁ) 1. 20. 

6. ἐμπόριον] ἃ ἀδροὶ οὗἁὨ τηεῖ-ὀ διγαυ ἃπᾶ ἱάθ᾽ (85 ἃ ΤυπδιΑΥ 
ομδπάϊβθ, ἃ τηδτί-ἰονη. 51ᾶγβ, δραπέτης) .---ἀποφεύγ. “ 68- 

ἤ. ὡς ἐδόκουν) “Α5 ἐΐοψ 86θηι- οᾶρθ ὈΥ͂ Οὐἰτιπηπΐπρ ἃ ῬΡΌΓΒΌΕΥ ;ἢ 
οὔ, ΟΥὙ Απρ]ϊοὺ, “α5 ἐξ δοθηιθᾶ ἴο σοέ ομέ οὐ γϑαοῆ. ΟἿ. 11.ν. 7; ΥΠ. 
τηοϑὺ ῬΘΊΒΟΠ8. Τὴ6 ᾿ΡΘΥβο 8] ἢ]. 1]. 
οοπβίγαοίϊοι 15 ἁγοϊ θα σθηθγα}]ν “--- αὐτοὺς} τοΐογέιν δᾶ τις, ᾳφαοά 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΘΚ, 85 1ὑ 15 ἴῃ Τιαἰϊη, Οἱ, ὡς ἀδ ρ] ΤΡ ᾿πὲθ!Προπάμτη. 8. 
ἐλέγοντο, χ. 18; 111. 1.2]. Οἵ, --- Τράλλεσι] ἃ οἷν οἵ Πγαϊα. 
61, 676, Οὔ 5., διὰ 869, 6. - στερήσονται)] Ιἷκ6 προτιμή- 
, 8. ἀποδεδράκ. “ Εδοαρρᾶ ἱπίο σεσθε (8 14,} 15 ἃ ζαΐ. ταϊά, ἩΠῈ 
εὐποραίπιοπί.᾽ ἀπουδιδράσκ. “τὰπ Ῥαβδίγα 8ρηϊ, 



28 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙῚ. [9-Ἰ0. 

γὰρ ὅπη οἴχονται: οὔτε ἀποπεφεύγασιν' ἔχω γὰρ 
- , -“ » ᾿ 

τριήρεις ὥςτε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον. ᾿Αλλὰ μὰ 
Ἁ Ἁ ᾽ Μ » Ἁ ’ 50» » -“ " Ἁ 

τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω: οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς 
« 5 Α͂ φΦ Ν Ἅ “ “ «νι Ἁ δὲ ὡς ἐγώ, ἕως μὲν ἂν παρῇ τις, χρῶμαι" ἐπειδὰν δὲ 
᾽ ᾿ , ΕΟ ψῆς Ψ ΠΝ ας ΣΝ κ κ- 
ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ 

ν᾿ ᾿ [4 5 “ ᾽ ἈΌΒΕΙΣ 50." [ὦ 

καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ᾿Αλλὰ ἴτωσαν εἰδότες ὅτι 

κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. Καίτοι 
Μ ᾽ “ Χ “ Ἁ - 3 ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι 

,ὔ » » » Χ , , » » 

φρουρούμενα: ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται" ᾿ ἀλλ 

ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. 
9. Καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν: οἱ δὲ “Ελληνες, εἴ τις καὶ 
» , Φ' Ἧ, Ἁ ν᾽ ͵ » ΄ Ἁ ΄ ἀθυμότερος ἣν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύ- 
ρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας 
παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ 
εὖρος πλέθρου, πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, 
δὲ ς ΄ Ἢ δ... εὐἰκὰ ΝΥ ᾽ » ᾽ 

οὺς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ 
Ν , ς Ν “-“ »] : Σ “ 

τὰς περιστεράς. Αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυ- 
9 “ 

σάτιδος ἦσαν, εἰς ζώνην δεδομέναι. 10. ᾿Εντεῦθεν ἐξε- 
λαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς 
πηγὰς τοῦ Δαράδακος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὗρος πλέθρου. 

9, πραέων] ΤΠα οοπίτδοοα ἔΟΥΤα 
οὗ {πΠ6 σοη. (πραῶν) ΤΆΥΘΙΥ ΟΟΟυ8. 
- εἰς ζώνην δεδομ. “ Αἴνοη ἴοΥ 

δΊΓα]6 πποηθν,᾽ (ΟΥ, 85 σα 5ῃουϊᾶ 
58Υ, “ῬΙΠ-Ἰ 06 ν,) ἴο Οτθηΐαὶ 
Θύδθηβ, ΤῸΓ {ποῦ Ἔχρθηβαβ. Οἵ. 
Ηετοά. 11. 98 ; Ρ]αί. ΑἸο]Ὁ. 1. 6. 
40, Απάᾶ ἰῃη Ἰαΐθσ {ἰπ65, ἴοῸΥ [86 
Βᾶτη6 Οαδβίομῃ, οἵ. (ἱα. ἴῃ. Ὑ ΕΥΥ. ἱ- 
ὅ, 6. 25. “Μοϑβ δϑβύ (τεριπὶ Ῥεγ- 
ΒΙΘΟΓΊΙΩ) Ρ] ΓΕΒ ἸΧΟΥῸΒ ΠΔΌΘΓῸ : ΗΪ5 
δαΐοσια ΧΟΥθὰ5 οἰνγ᾽ταΐθβ αὐτὶ ΘΓ 
Ποο τηοᾶο. Ηδο οἰν᾽ζαβ τ] 6 Υ] τὸ - 
αἰτ]οΌ] τὴ ργε Ὀθδί, μδθοΐη ΘΟ] ΠῚ, 
ἢξο ἴῃ οὐηθβ.᾽ Οἵ, Ασῃ, ΤΠ, Ἱ, 
138, Ρ. 192. 

10. Δαράδαξ 15 Ἰαοπϊοα Ὀγ. 
Μτ. ΑἸβσοσίῃ (Ρ. θ5, ἅτ.) σι 
ἃ 6818], (531}}} ΘΧχΊΒ. 16) ἀγάντη ΠΌΤΩ 
6 ΕΠΡὨγαΐθβ, ΠΘᾶΥ Β4}15, ἃπα 56- 
Ῥδγαίηρ' [Π6 ῬΑΥΚ ἔτοπὶ {Ππ6 τηδὶῃ- 
Ἰαπᾶ. Χϑπορῃοη 5 βίαϊοιηθηΐ, “δύ 
16 8ομγ068 οὗ [Π6 νοῦ σγασα 100 
ἴδοὶ πϊᾶθ, ἰοπμᾶβ ἴο βου μα (Π6 
ΟΥΡΊη οὗ ἃ οδπαὶ 15 τηθδηΐ, γαϊ Π 6 
ἐπδη {Π6 βου τοα5 οὗ ἃ τίνευ. 
8150 ἰπηξ, ν. 4.--(ΟΥ, Αὐτῖδη, νἢ, 21, 
ον ἐπὶ τὸν Παλλακόπαν καλούμενον 
ποταμόν.---ἔστι διώρυξ ὁ Παλλα- 
κόπας ἐκ τοῦ Εὐφράτου, οὐχὶ δὲ ἐκ 
πηγῶν τις ἀνίσχων ποταιιό5.) 

ψ; 

566. 
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᾿Ενταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας 
ἄρξαντος καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλὸς, ἔχων 

Ἕ “ φΦ ͵ὔ “- ᾿] ᾽ Ὧι »." Ἁ 

πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ 
τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. 

11, ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
πέντε καὶ δέκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ 

΄ »“ 

εὖρος τεττάρων σταδίων: καὶ πόλις αὐτόθι ὠκεῖτο 
μεγάλη καὶ εὐδαίμων, Θάψακος ὀνόματι. ᾿Ενταῦθα 

Ἁ »-“ 

ἔμειναν ἡμέρας πέντε' καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος 
᾿ Ἂ “Ἁ «ς , Μ΄ “ ς κοι 

τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Ελλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς 
}] “ 

ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα: καὶ κελεύει 

αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν 
σ ἕπεσθαι.) 12. Οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον 
ταῦτα: οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς 

ν Ψ ᾽ ᾿ 7 κω ἢ ἶμο ἢ ͵΄ ᾿ 
καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν" καὶ 

᾽ »Μ ν᾽} Ὶ ΄ 3 ω 7, “- 

οὐκ ἔφασαν ἰέναι ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, 
“- ΄ ᾿ς 7 -“ 

ὥςπερ καὶ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ 
τὸν πατέρα τοῦ Κύρου: καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην 
ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. 18. Ταῦτα 
οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον: ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ᾽ 
ς ’ὔ ὃ ’ ͵7 ᾽ , - 2 Ἁ ᾽ Β 

εκάστῳ σειν πεντε αργυριου μνας, επτῶν εις αβυ- 

11. πόλις .. . -. φκεῖτο] Ηος - καὶ ταῦτα ἰόντων ")] “ Δπᾶ 
οϑί, αυοα Δ10ὶ αἰοϊξυγ, πόλις ἦν ἐμλαέ ἰοο τσλθη ἐΐοψ ιτὐοῦὸ ποΐ 
αὐτόθι οἰκουμένη. Ταΐθ. 
- Θάψακος] ΤῊΪ5 οἰΐν 18 τη6ῃ- 

ἐϊοπθα ἃ8 πε Ἰιπὴϊξ οἵ ϑο]οΙ ἢ 8 
ΘΠΡΙΓΘ, ὉΠΩΘΥ {Ππ6 πᾶῖηδ οἵ ΤΙΡῊ- 
58}, τηθδηΐηρ᾽ " ἃ Ρᾶ38 ΟΥ̓ΘΥ ἃ ογα.᾽ 
1 Κιηρβῖν. 24. Ἦδπορ {πε ατθοκ 
πη Θάψακος. ἴπ Ρ] Πγ᾽5 {ϊτὴ6 
ἴξ νγὰβ δ] ΑἸΩΡὮΪΡΟΙ5: ΠΟῪ 
ϑεγίψοῦμ. Αἴηϑν. 72. 

12. τι5] ϑδοριθδοψ, Ὑπθδηΐῃρ' 
Οντιβ. ἥογο Αἰξῖοο, ἴΠπῸῪ ἃτα 
τηδδ ἴο βρθὰκ ἱπαδβηϊίφὶν, ἀνοϊα- 
ἴπρ [η6 Θχρ]οῖῦ τηθηίίοη οἵ {Π6 
ῬΘΓΒΟῚ Ροϊπίθα δ. 

φοῖηρ,, ἄο. Νοῖδ {Π6 σϑῃ. 8050]. 
τοίουτίησ ἰο τοῖς προτέροις Ῥ͵Τ6- 
οραΐηρ. Μαῖίί. 561, Ὁ. 4ε]ῖ. 710. 

ΤῊΘ 530] ϊθυβ δά ἰο. Χοηϊδϑ᾽ 
800 Ηορ! 68 : 566 1. 2. 

18. μνᾶ] ΤῺ γηιπα ὰ8 ἃ 
ΒΌΠΩ (ΟΠΒιϑίϊπρ οἵὐ 100 5116 Γ 
ἀγδοῆτηδβ, ἀπ -- 41. 15. 34. οὗ 
ἘΠΡΊΒΗ. ΤΠΟΠΘΥ. 
-- ἥκωσι.. καταστήσῃ] 51:0). οὗ 

αἰτθοί ἕο Ορίαϊ. οἵ οὔ] 6 πᾶΓ- 
τοῖῖθα, .0ΟὕἿὦ. ἃ. 10: 11, ἧς 2. 
14. πλέον προτιμ.} ϑὅξεγ!. ὃ, ποΐθ. 
ᾧ 
ΨΚ 
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λῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρις ἂν κατα- 
στήσῃ τοὺς “Ελληνας εἰς ᾿Ιωνίαν πάλιν. Τὸ μὲν δὴ 
πολὺ τοῦ ᾿ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. Μένων δὲ, πρὶν 
δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότε- 

“ , Ὰ » , Ἁ Ε -" ͵ 

ρον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα 
χωρὶς τῶν ἄλλων, καὶ ἔλεξε τάδε' 

14, "άνδρες, ἐὰν ἐμοὶ πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες β 

οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρα- 
τιωτῶν ὑπὸ Κύρου. Τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; Νῦν 
δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς “Ελληνας ἐπὶ βασιλέα: ἐγὼ 

43 ς “- “- “ Χ ᾽ , Ἁ 

οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 

πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ελληνες ἀποκρινοῦνται 
Κύρῳ. 1ὅ. Ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαε, ὑμεῖς 
δόξετε αἴτιοι. εἶναι, ἄρξαντες ἃ τοῦ διαβαίνειν" καὶ ὡς 
προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ 
ἀποδώσει: ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος: ἢν δ᾽ ἀπο 

͵ εν " . Ψ{ 5 » 
ψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες ἶ εἰς] τοὔμπα- 
λιν" ὑμῖν δ᾽, ὡς μόνοις πειθομένοις, πιστοτάτοις χρή- 
σεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας" καὶ ἄλλου 
οὗτινος ἂν δέησθε, οἶδα ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. 

16. ᾿Ακούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶ 
Ἁ ΝΜ » , “ ] ; Ἁ Ν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο 

διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματε πέμψας 
ἴω ᾽ Χ ᾿ »" -“ 

Γλοῦν εἶπεν" ᾿Εγὼ μὲν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ" ὁ 
ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε, ἐμοὶ μελήσει: ἢ 

“ “ “ «ς Χ Ἃ, Ὁ μηκέτι με Κῦρον νομίζετε... 17. Οἱ μὲν δὴ «στρατιῶται, 
(ἀ) νἱ. ὅ, π. (6) 111. 15. 

15. ἄλλου . . . τεύξεσθε Κύρου]ῇο  ἀουθία},) “ Ηἰς,᾽ 5Ξ8γ8 Β., " ἄλλου 
τυγχάν.---΄' ΟΡ αὶπ᾿᾿ ἰδ κα8 δἰ γ ἃ ἰδηΐο δϑὲ (ο] γα ὈΠῸΣ ααΐα αἰΐγδο- 
56ῃ. ΟΥ̓ 866. οὗ {π6 {πΐηρ (ἄλλου) ἰἰοπὶβ Υἱ δὰ βεαπθηΐδ γϑίθυυὶ Ρο- 
οὈἰαϊπ6α, πᾶ ἃ ρθη. οἵ ἴΠ6 ρεῖ-ὀ ἰεβϑί.᾽ [10 β66πὴ5 (0 6 ἴῃ {π6 ρθη. 
800 ὕγοηε τολοηι (Κύρου) ΒΓ Ὄγ αἰἰτδοίίοη ἰο τινος (ἴῃ οὗτινο5), 
ἔγο φ6η8. οὗ Ῥδύβοῃ ἃπα ἐπὶπρ σὰ ΒΘ ἢ {Π6 56 η86 ΘΟμπΘοίβ ἴδ, 
ΤΆΓΟΥ ἰἢ ΘνοΥ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴπ6 βᾶαπα Οἵ. Υ, νυ. 12, 
βαπίθμοθ, (ϑοόορῃ. ἢ]. 1315 15 

-»-" παρ νδωξευον. νι 

ἵ 
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ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες, εὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι" 
Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. 
Ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε: συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο 
στράτευμα αὐτῷ ἅπαν' καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν - 
ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μασθῶν ὑπὸ τοῦ 
ποταμοῦ. 18. Οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι, οὐ πώποθ᾽ 
οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ, εἰ μὴ τότε, 
ἀλλὰ πλοίοις: ἃ τότε ᾿Αβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν, 

ἵνα μὴ Κῦρος διαβῆ. ᾿Εδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς 
ς “ Ἀ Ν ͵] ς ͵7ὔ 

ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. 

19. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνες διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς 
ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα, καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς 

τὸν ᾿Αράξην ποταμόν. 
'μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. 
τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

17. ἀνωτέρω τῶν μασθῶν 1 15 
σοτίῃν οἵ γειηατκ, (αὖ ἴμ6 ΝΙητοα 
δηαἃ ΝΙΓΟΟΓΙΒ βίθδιηθυβ, β6ηΐ Οἢ δἃΠ 
δχρθαϊίίοη ἴο ἀθοϊάθ ἢον Πὶρἢ {Π6 
ἘΞΠΙΡΗγαΐθϑ ἸΒηδυ ρ 8} ]6, κοὐ ἀρτουπα 
δὖ {ηϊ8 ἔογσὰ, “Τὴ ΕᾺρΡγαίθβ δὰ 
ΤΊΡΥΙΒ β θα Υ5 Ῥᾶβ86α ΟΥΘΙ [ἰὖ ἴῃ 
ἍΜᾶν, 1886 ; Ἀαυΐ {π6 Νιϊοοτ5. ἃπὰ 
ΝΙηγοα βίσιοῖς οα 1 6 πη {Π6Γ6 
ὙΓΕΓΘ ΟἾΪΥ ὑνγθηΐν ᾿πο 65 οὗ νγδΐευ, 
ὙΠΟ τγὰβ {Π6 οα56 Ὀδύσψθοη Οο- 
τοῦ οΥ, 1841, ἃπὰ ἘδΌσαατΥ, 1842. 
---Αἴηβυγυ. ϑοῖὴβ {{π|6, ὑπογυίου, 
Ὀούνεοθ Μᾶν δηᾶὰ Οοίοθεγ, {Π6 
Σίν σου] Ὀ6 Ὀγθαϑὺ πὶρη, 1 {18 
δοσουπύ ταργοβθηῦ {ῃ86 ΟΥΙΠΔΙῪ 
βίαίθ οὐ [Π6 τῖνϑυ αὐ [Π656 56450}8. 
ΤΠ ἱποϊαθηῦ 15 συουΐῃ ποίϊοθ, ἃ 
8 ἱπαδθρεπαδηΐ ἰθβϊ ΠΟΥ ἴο {16 
ΟΟΥΤ οὕ 655 ΟἱἁἨ 551. ρ΄ ΒΟΙῚ6 {ἰΠ|6 
ἴῃ δυΐϊαμηη ἰοὼ {πΠ6 ρᾶββᾶρθ.0 ὅ68 
Τὔὐποιαγυ (Ρταΐ.) ἂἀπὰ 11. ἢϊ. 18 

18. διαβῇ} ΤΠ ορέαξῖυθ 15 ἴΠ8 
᾿ 7 

κ) 

᾿Ενταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαί, 
᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας 

ΤΘΡΊΪΑΥ αὐλοπαδηΐ οὗ {Π6 ἀἐδέογίσαϊ 
ἴδηβεβ. (τη. 6. Ρ. 70.) Βαΐ [Π6 
510]. 15 οὐζθῃ ϑϑα ἴο τηδῦῖκ {πᾶΐ 
{6 τοϑαϊύ (ἵνα μὴ διαβῇ} νγὰβ ποῦ 
οοῃέογηρίαΐοα τῊΘΥΘΙῪ ἃ5 ῬΟΒ51016, 
θαΐῦ οαροοέθα, 83, Ὑ6 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
σοι] θ6 {πὸ σᾶ86 Π6ΓΘ-- ὙΠ γα ἴΠ6 
ΑἸ] τα νγὰ8 ἀϑουιθοα [0 Τα ΓΔΟΌ]ΟΙ5 
ἰπἰεγροβίίοι, [ἢ ἘΠΡΊΒῃ [115 Ἰάθα 
οὗ Ἔχρϑοίβα γϑδ!ζαίϊοη τηδὺ Ὀ6 6Χ- 

6 ἡηπηξέϊνο. “ Τὸ 
γγιι8 ογοϑϑίπρ.᾽ Οἵ, Μαίέ. 

. 809, 

ΓΑΧΙΘΠῸ5. ἰπίο Μαεβοροίδηηϊα, 
8 1Π6 ΒαρΠταίθβ, βου νγαγαβ 

ἴο {π6 ΑΓΆΧΘΒ, “88 Ὀεοΐπρ' {Π6 5θδΐὲ 
οἵ γΠαρο65 δπα οὐ γαΐθα ἸΔη4, ἀπ 
{π8 αἰ ρτβηθα ἔτοπι {π6 οοὰη- 
ἰγγ βου οἵ {π6 Αταχϑθβ, μοὶ 
Ὀοίηρ' ἰθπαπίθα ὈΥ {πΠ6 ϑοθηϊίθ 

«ΑΔ Αὐταὶ ἰ5 οα!]δὰ Αταρίδ."--- Αἴηϑυν. 



ΕΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΒΙ. 

ΦΗ Ὁ Δ ΙΡ. 

1. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς 
φράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾶ ἔχων, 
πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. 
δὲ ᾿5, ῇ 5 »Ὶ ς “ “ Ὁ 4 Ἁ σ΄ ἐ τῷ τόπῳ ἣν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὸν ὥςπερ 
θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν 
[χὰ Ἃ 7 Ὁ“ ἰοὺ Φ “΄ » ᾿ς ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥςπερ ἀρώματα: 
δέ ὃ ᾿] 50.ΧΝ διά υΝ, ,ὔ Ἁ -" »-" 

ἐνδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν: 2. θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι 
Ἁ 3 ἘΞ ἊΨ » 2 , Ἀ Ά, ς ΄ μὲν ὄνοι οἱ ἄγριοι, οὐκ ὀλίγαι δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι 

» “αὶ ν Φ σι ῳ Ν ΄, κῃ Χ Ν ΄ 
ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες: ταῦτα δὲ τὰ θηρία 

Εἰ κα ᾿ νἶν 50 οἷν ἀν Ἀ " 5 , 
οἱ ἱπιτεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. Καὶ ᾿οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις 
διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν: πολὺ γὰρ τῶν ἵππων 
Μ ΄“ " , 3 ᾿ ͵ ζφΡ 

ἔτρεχον θᾶττον' καὶ πάλιν ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι 
Ψ Ν 2 ΄ Ἁ Ρ] 5“ -“ » Ἂ, ’ὔ ταὐτὸν ἐποίουν" καὶ οὐκ ἣν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες 

ΡΝΕῚ ω “ ῇ - σ΄ Ν 
οἱ ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις. Τὰ δὲ 

“ ον ς , Φ 4 “ ῇ 

κρέα τῶν ἁλισκομένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, 

ἁπαλώτερα δέ. 8. Στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν" οἱ δὲ 
διώξαντες τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο" πολὺ γὰρ ἀπέπ- 

“- Γ “-“ ’ γατοὸ φεύγουσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν 

Αραβώς, τὸν Εὐ- 
σταθμοὺς ἐρήμους 

Ἔν τούτῳ 

2. ἐπεὶ... διώκοι] σ᾿. Μαίϊ. 
52] ; Ατη. . Ρ. 98 ; θαννοβ᾽ Οδῃ. 
ἴν.; Τῃραίτα οὗ [Π6 αγ. Ρ. 438. 
- ἕστασαν] 1). 8ἃπα [μοη5.-- 

ἂν ἕστασαν, Κ. πὰ Ρ.---ἂν εἱστή- 
κεσαν, Ῥοΐβοη. ΤΠπῈ Ὀοϑὶ Μϑ5 5, 
Βῖνε ἵστασαν πἰϊπουΐ ἄν.)---ἔστα- 
σαν (“ τροια βέαπα 5{111,᾽ δ ΕἸ, 402, 
2,1 15 186 {πιτὰ 9]. οὗ [86 γΡ]ὰὺ- 
Ρογί., τυ] σἢ ἴπὶ 15 γ61})} Πᾶ5 ἴῃ 6 
ἔοτοα οὗ ἃπ ἐπερονζοοέ (ΠΏ ΕΓ ἑέογα-. 
{ϊυο). ΤΠΟῸΡΉ 5αϊα ἰο θ6 ἃ β5υη- 
οοραῖοα ἔοττη οὗ ἑστήκεσαν, ἰΐ 15 
ῬΟΥΠΔΡ5 {Π6 ΟἸΔΟΓ ἴοττη οὗ [6 ὕντο 
(ΟΥ. ΤΒίουβοῦ, ΟΥ. ΟἿ. ὃ οοχΧ].) 
Οἵ. Ἡοιηοτῖο ἔοστηβ ἐδείδισαν (Κ, 

δ), Π. Η. 151, ἀπὰ μέμασαν (Ά.. 
μα) Β. 868. 
- οὐκ ἣν] 7Ιεισας ἱπιροϑεοῖδῖο.. ἣν 
Ξε ἐξῆν, ᾿υξΐ 5 (ροοιοὲ) 65έ τε ἐξεϑέ. 
--- διαδεχόμενοι----Ἴ ἰακὶπσ ὑΡ 

[86 οἴαβθ βιισοθββίνοὶν, " δμσοθοά- 
ἕηρ οπθ αποίλογ. 

ὃ. ἀπεπτατο] ΤῊ6 Ὀεβδίύ Μϑ5. 
μὰν ἀπέπτα (]μοηρ. “ Αἰξος ῸΓ 
ἀπέπτη, Μαί(.). ΟἸΕΙΒ, ἀπέσπα, 
(Κ. Ρ.) υβρᾶ ἱπίταμβ. (ἄγϑισ οὔ): 
10 ΟΟΟΌΤΒ ΘΙΒΟΥΓΒΘΙΘ, Ὀιιΐ ΟΗΪΥ ἃ3 ἃ 
ΤΠ] ΤΑΤΥ ἐθγπλ; 866 ὙΠ]. [1.11 ; Π, 
1. 12 : ̓πξ. νὴ]. 18. 
-- αἴρουσα] 56}]. τὰς πτερυγαϑ. 
- ἀνιστῇ] “ῬΡαΐ ὕπδῃι ὑρ.᾿ 

᾿ ' 

᾿ 



-- 

4--- 6.1 ἀπὸ ΧΡΟΤΌῪΎ. 33 
Μ [ ς , 7 Ἁ ᾿Ὶ ᾿ , » 

αἴρουσα, ὥςπερ ἱστίῳ χρωμένη. Τὰς δὲ ὠτίδας, ἄν τις 

ταχὺ ἀνιστῇ, ἔστι λαμβάνειν' πέτονται γὰρ βραχύ, 
ὥςπερ πέρδικες, καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. Τὰ δὲ κρέα 

αὐτῶν ἥδιστα ἣν. 
4, Πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται 

» Ἁ » Ὁ ,͵ὔ Ἁ οὐ -“ 5 

ἐπὶ τὸν Μασκᾶν ποταμόν, τὸ εὗρος πλεθριαῖον. ᾿Εν- 
» 3 , ἘΠ 7, δ" ᾿Ν ΡΤ. ͵ 

ταῦθα ἣν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δὲ αὐτῇ Κορσωτή" 
3.4. δι ἈΝ [2 ς Χ “ “ 7 3 

περίεῤῥεῖτο δὲ αὕτη ὑπὸ τοῦ Μίασκᾶ κύκλῳ. ᾿᾽Εν- 
ταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 5. ᾽Ἔν- 

ἴω ) 7ὔ Ἁ ᾽ 7 -“ ο᾽ ὔ 

τεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς καὶ δέκα, 

παρασάγγας ἐνενήκοντα, τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν 
ἊΨΜΝ Ὧ.,.9 “ 5 Ν ͵] Ψ ἌΑ ΟῚ 

δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ᾿Εν τούτοις τοῖς 
“ Χ " ς 7 :] Ἷ ς Ν “- 

σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ" 

οὐ γὰρ ἣν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ 

ἣν ἅπασα ἡ χώρα" οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ ὃ 
τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα 

ἦγον καὶ ἐπώλουν, καὶ ἀντωγοράζοντες σῖτον ἔζων. 6. 
Τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἣν, 

᾽ πο Ν ἄλλ. 5 δ ΝΥ ͵, - Ὰ 
εἰ μὴ ἐν τῇ Δυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν 

ΟΕ ΗΝ 

4. Μασκᾶν)] “Α τηργ6 ΟἤΔΠΠῸῈ] 
οὗ [Π6 ἘΠΡΗγαΐθβ (566 50}. ἷν. 10,) 
αὖ {πΠ6 Ῥγθβοηΐῦ ἀδὺ [Ὁ]} οἵ νγδίεγ, 
ἀγανγῃ ἔχοντα [ΠΟΥ Υ αὖ ἃ ΠΟΤΉΡΙ] 
Ροϊηΐ, ἃηα διηρίνιηρ 1561 Ὀν ἴὮγθ6 
αἰἢδγθηξ οι ὈΤΟΟΠτΓ65 τοί 6 Βουζ.᾽ 
--οΑἴηβυν. Ρ. 78. 
- πόλις ἐρήμη) “ογβᾶη {7γ5 

τη, σοἰϊέματηθ ; 5ῖς, Ῥαῦϊο ροβύ, κατὰ 
τοὺς ἐρήμους σταθμούς.᾽---Ταίο. 
“ΤηΟΟ0]Θ ΟΥτ] πηδίιι υἱαἀθηΐιῦ ΘΔ ΠῚ 
ἀσβουτ 556." ---Κ. ΟἿ, ΠῚ. ἵν. 40, 
8 πα 50}. 1. 24. 

δ. Πύλας] “Ηξ Ῥυ]α βυαηΐ δη- 
Βυιβϑίϊ ῬΕΙ͂ ατιὰ5 οχ Ατδθὶδ ἴθ ἰπ 
ΒΔΟγ]οπίδτη, απᾶγ6 ροχίε ΒΑΌυ]ο- 
ἰδ αἸσαπίυτ."᾽---Κ. 

᾿ς --αοὶ ἄλλο 15 οἴἶδθη, 85 ἤδῦθ, δηᾷ 

1ηΐγα νἱ]. 11, πϑοα ἴῃ {Π6 56η86 οὗ 
“Ῥ651465.᾽ 
--- ὄνου] Μη - δίομοβ. Ἐτότα 

ὄνος, δι 888, ΘΙ] οΟΥ δα Δ ΠΟΙ ΠΕ]υ ἴῃ 
γγουΚΊηρ' {Π6 ΠῚ} ἃ Πα τ] 1855, 816 
ἀεγϊνοα ὄνος, ἃ τυ Π6 1855, δμα ὄνος, 
Δ ὌΡΡΟΙ τ}]]βίομθ. 

6. Λυδίᾳ ἀγ.} “ Ογτιιβ ΜΆ]ΟΥ οχ 
απο τοθο]δηΐεβ νᾶοβ ρδοαγοσαῦ, 
605 καπηλεύειν» οοερογαί.---Πογοᾶ. 
Ὁ 1θ νι... 
ΤῊ ὀβολὸς τε  ἀγδομιηδ- 1: 

πΘδΥν. 
χοῖνιξ τε -ἄς τηθα] Π] 8 Ξξ 
(1:98 οτ) 2 ρἱπίβ μθϑυυ. 

--- σίγλων. Οἵ, Ατη. ἃ. Ρ, 1589. 
-- δύναται] ἐδ οημαΐ ἐο, οἵ 

τὐονίλ. 

9 



"84 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΠΙ. [7--9. 

καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγχων. ὋὉ δὲ 
σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολοὺς καὶ ἡμιοβόλιον ᾿Αττικούς " 
 ϑ δὲ , Ψ 7] ᾽ Ἁ 5 ΄ ,ὔ - 

ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας ᾿Αττικὰς ἐχώρει. Κρέα οὖν 
᾽ , : ς κα , 3 ᾿ ΄ 
ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο. 7. Ἦν δὲ τούτων 
τῶν σταθμῶν οὺς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς 
ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν. Καὶ δή ποτε 
στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις δυςπο- 

ρεύτου, ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ 
εὐδαιμονεστάτοις, καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πύίγρητα λαβόν- 
τας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας. .- 

3 Ἁ δ 9 ᾽ [οὶ , “Ὁ “ » “ 

8. ᾿Επεὶ δὲ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥςπερ ὀργῇ 
ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους συν- 
επισπεύσειν τὰς ἁμάξας. Ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς 

.} κ , «ς Υ͂ ᾿ Ἁ “ 

εὐταξίας ἣν θεάσασθαι. ᾿Ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς 

κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκὼς ἵεντο, ὥσπερ ἂν 

δράμοι τις περὶ νίκης, καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, 
ἔχοντες τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς 

» 7] » εἶ Ἁ Ἃ Ἀ - 

ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς 
΄ ᾿ , Ἁ “Ὁ ’ ᾽ Ἁ Ν Ἁ 

τραχήλοις καὶ ψέλλια περὶ ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν 

τούτοις εἰςπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν 
ὥετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. 9. Τὸ δὲ βου βρρηψνς τες ἀρ ον. 
σύμπαν δῆλος ἣν Κῦρος σπεύδων τᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ 

5 ͵ “ χν ἃ, “εν " δ ἐ 
οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου 

. ἣν... οὖς. 7 “Ἦν γτο ἦσαν. 
σ. παν. Ἰρη, 1105... δα ΜΕΝ. 
δα Ηοτοά. νυν. 12.᾽---Ρούβοῃ. ὁ Νοίᾶ 
βιηΐ ἔστιν οἱ, αἰϊφιιὲ, διιιέ φικὴ ; ---- 
ἴα μῦς Ιοοο ἦν... .. οὕς.᾽--ἶ, 
Ατη. δὶ Ρ.264: Μαίξ. 482 7ε1ς 
617, ὃ. 
-- συνεκβιβ. Το 7οἷη, ἴπ Θχίτι- 

οαὔπρ'. 
8. ἵεντο] ΤὝον γιϑῆρά. Ἰτηρετῇ. 

τη], οἵ ἵημι, 1 βοηή; ἵεμαι, 1 δοπα 
γεν ϑο 7; ΘΟΥΤΘΒΡΟΠἾηρ ΘΧΔΟΙΥ ἴο 
{πε ΕπρΊ5η “1 (αν (οἵ). 50 

φέρομαι, νἱϊϊ. 20 : Οἵ. ΤΥ. ν. 18. 
(γυροὸ ἴεντο, ἴτγοτη ἴεμαι, ἃ 510- 
Ῥοβϑα τη]4616 οὗ εἶμι ; θαΐ 5ε6 Μαῖί, 
214, 4, ν. 355, εἀ. 1837.) 
- μάλα κατὰ πρανοῦς} ΕῸΥ “κατὰ 

μάλα πρ. ΟἿ. ΠΠ|.1..19.᾽ὄ Κ.----ϑοα 
ΓΝ. τἱ. 10; ᾿ 
- τούτους τε] “ Νοΐαϑ ἐϊίαϑ (τὰ- 

ηἶσα8). ΟἿ, γε. Τὸ  8ὺ ὙΤὰσ 
2. Β. ΤεἸξ, 688, 2. 
- μετεώρους ἐξεκ.} δ θ]αΐα5 6Χ- 

φῬογίαγοσιηῦ, Τῆθοῳ Ποϊδέρα αἰογξ 
απ οαΥγὶοα οι, 



[ὁ...}}.} 118. 1. ΟΑΡΌΤ Υ. 35 
ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ μὲν ἂν θᾶττον ἔλ- 

θοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσθαι, 

ὅσῳ δὲ σχολαιότερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρεσθαι 
βασιλεῖ στράτευμα. Καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἣν τῷ προςέχοντι 
τὸν νοῦν ἡ βασιλέως ἀρχὴ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀν- 
θρώπων ἰσχυρὰ οὗσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ 

διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων 
τὸν πόλεμον ποιοῖτο. 

10. Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς 
ἐρήμους σταθμοὺς ἢ Ἧ τὸ πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, διηβα 

δὲ Χαρμάνδη" ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον τὰ 
ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες ὧδε' 4Διφθέρας, ἃς 
εἶχον στεγάσματα, ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα 
συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τῆς κάρφης τὸ 
ὕδωρ' ἐπὶ τούτων διέβαινον, καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπυτή-. 
δεια, οἶνόν τε ἐκ τῆς Ὁ βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ 
τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον μελίνης: τοῦτο γὰρ ἣν ἐν τῇ 
χώρᾳ πλεῖστον. 

11. ᾿Αμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένω- 
νος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου, ὁ Κλέαρχος 

κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος; πληγὰς 5 ἐνέβαλεν" ὁ 
{8}. πῖ..14: 

9. ὅσῳ... ἂν ἔλθοι] ΤῊ ορύ. 15 
ἄπ ἴο ΟὉ]. ΠΑΥΥ., ἴῃ ΠῚ ΟΥτιβ᾽ 
ἐΒοιρῦβ. Δ΄Θ ΘΧΡΥΘΒβΘα ; ἴῃ ογαῦ, 
(βοία ἴὖ που Ὀ6 ὅσῳ ... ἂν 
θᾶττον ἔλθω.---Οξ, τη, 11. ἢ. 12; 
ΝΠ τ ὃ; Ἐθ6 τὴ, Ὁ. Ρ. 90: 
Μαίί. 527. 
- ἦν συνιδεῖν -- παρεῖχε ἑαυτὴν 

συνιδεῖν, ἰ.6. φανερὰ ἦν... ἰσχυρὰ 
οὖσα. Το οηθ τῦλο ραϊὰ αἰἐοηίϊοη, 
ἐΐο ἀἴηρ᾽5 οομηΐγψ ἀσαβ ἡιαρηὴ δέῃ 
ζο, Ὀιβδύ. {π6 ἐγηρογβοηαὶ τι586 οὗ 
ἣν, ΒΌΡ. ν. 2, ἀπᾶ 1ηἴ. ἴχ. 18, 
- ἀσθενής] “ΤῊΪΒ ΓΟΙΊΔΥΚ 5ΟῸΠ68 

ὍΘΙ σμθη πα τοῆθοὺ {μας ΑΥ- 

(ὁ ΠῚ 1. 
ΤΆΧΘΥΧΩΒ, ἐΠπΟυΡ Ἢ ἰδκθη ὈΥ ΒΓΡΓΊΒ6, 
μα, ὃν ΧοπορΠοι 5 οὐνπ᾿ 5ἰαίο- 
ππθηΐ, ᾿ΔΙΓΟΔαΥ ταλδοα 1,200,000 
ταθπ.᾽ Β. Το. 

10. Χαρμάνδη] Υ. δίορῃ. ΒγΖ.8.γ. 
-- ἐπίμπλ. .. χόρτου] Οἔ. Ατῃ. 

6. Ρ. 147; Μαϊῖϊ. 329. 
- συνέσπων] “ΤΟΥ ατον ἰο- 

σοῖμοῦ ἡ ὈΥ 50 οῃϊηρ, ἔλθ 8οισοα 
ἐϊρλέ. 
-- τοῦτο τοίοιβ ἰο μελίνης. 

(ϑομβεῖ, δὰ Ἐ]θοίσα, 13606.} ἘῸΥ 
ἴπῃ6 πααΐ. Ῥτοη., τοίου ἕο ἃ 
ξοπυῖῃ. βαθρβί., 866 Μαίί. 439 ;: 1ηΐξ, 
ἵν. νι. 3. 
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δ᾽ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν: ἀκού- 
σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίζοντο 
Ρ] κ᾿ κ ΄ Ἂ ᾿Ὶ 3. ἃ Ἅ ’ Κ 

ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. 12. Τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρ- 
χος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ 
κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν αὑτοῦ 
σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις 

-“ Ἀ » , - ᾿] νΝ - » ΦΌΨΝΝ 4 

τοῖς περὶ αὐτόν: Κῦρος δ᾽ οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προςη- 

λαυνεν" τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις, 
ὡς εἶδε τὸν Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ΚΑ 

οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν: ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἃ 
εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενομένης. 18. Ὃ δὲ καταφεύγει 
εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ 
ὅπλα: καὶ τοὺς μὲν δὴ λίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς 
» ’ Ἁ Ἁ “ ͵ 5" Ὗ ΟΧ Ἀ Ἁ 

ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας" αὐτος δὲ λαβὼν τοὺς 
Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππεῖς οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύ- 
ματι πλείους ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι 
Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥςτ᾽ ἐκείνους ἐκπε- 

" . »᾽ Ἂς ΄ Ν “ ϑι. Ἀν ὧὦὐὰ πλῆχθαι καὶ αὐτὸν Μένωνα καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα. 
Οἱ δὲ καὶ ἔστησαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. 14. Ὁ δὲ 
Πρόξενος, ἔτυχε γὰρ ὕστερος προςιὼν καὶ τάξις αὐτῷ 
[2 ΄ “ ς κ ΕῚ Ἁ [ 5 Ἀ , ᾽ ’ 

ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν, εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέ- 
“- “-“ Ἁ Ἵ 

ρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴἡ 
12, ἧκεν Ὧδ5 ΠΟΙ 15 ΘΟΤΏΤΏΟΠ 

Ἰϑᾶσ6 ἃ5 ἃ ραβί- "εσί. ; ἥκω, 7 αὶ 
σοῖο; ἧκον, [σας οοηκο. Ἡϊϑι. ᾿. 6. 
-- ἴησι (αὐτοῦ) τῇ ἀξίνη) “Τήγοιυξ 

αὐ ἀΐπιὶ αἷὐΐὴ .. .. ὙΠπ6 ΤΟΡΌΪΔΥ 
οοπδέγασίίοι σσουἹα Ὀ6 ἵἴησιν αὐτοῦ 
τὴν ἀξίνην. 
- αὐτοῦ ἥμαρτεν] Ἄτη. 6. Ρ. 
159-4 ; Μαίί. 368. 

14. ἄγων] ϑΌΡΡΙΥ τὴν τάξιν. Κὶ. 
- τίθεσθαι τὰ ὅπλα ᾿ὰξ ἴὮγ66 

βισηῖ, ΤῸ μίαοθο οὐ αὐΥαπ 6 
αΥγη8---- ͵ 

158... 8ἃ5 Τρ ΤῸΓ δοίϊο ΟΥ̓ 
ΒΟΙΎΙΟΘ, ἐο γογηι ἰἶπε,---τίαζο ἃ» ἃ 

»οϑδίξίοη----ϑ ὮΘΤ6 (566 οὗ [Π6 οοτη- 
ΙΔ ΠΑΕΘΓῚ, λθ ἄγϑισ ἢ} ἤὲβ ππθη, πα 
ἱπξ, (οὗ {Π6 τη θη) Υἱ. 4, ἐο ἐαζο ἐποὶῖν' 
δέαπα, οἵ δίαπα 0 αγηι8.---(ἐν τάξει, 
ΤΙ. ἢ. 21; 1.8; ὙΠ, 55. 

5π6.. ἐὸν ῬΌΓΡΟΒΕ οὗ ταβῖῦ, δου 
ἃ ΤΩΔΤΌΝ ΟΥ̓ Ὀαΐ(]16, ἐο μὲϊθ αγηιδ, 
Θπεατῖρ, ΟΥ̓ δίσοιας, 85 ἱπί. 17,-- 
ΒΟΙΠΘΕΙΠΏ65 ΤΊΘΓΟΙΥ ἔ0 σΥΟΝΜΩ αΥ̓ΤΩδ 

“απὰα δέαπα αἕ φαδο, ἃ5 χ. 108; 1Υ͂, 
ἢ. 160. 

ὅτά. ΒΥ νγὰν οἵἉ ΒΌΓΤΟΠΑΕΓ, ἔο ἐαῳ. 
ἀοινη. (Οἵ. Τῆυς. Π. 2, Ατῃ.) 
- ὀλίγου δεήσ. Οἵ. Ατη. α. Ρ., 

282. Μαίϊ. 2960. 
ἘΣ 
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ποιεῖν ταῦτα. ὋὧὉ δ᾽ ἐχαλέπαινεν, ὅτι, αὐτοῦ ὀλυγου 

δεήσαντος καταλευσθῆναι, πράως λέγοι τὸ αὐτοῦ πάθος" 

ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. 1δ. Ἔν 
τούτῳ δ᾽ ἐπήει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα, 

εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ σὺν τοῖς 
παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον καὶ 
λέγει τάδε: 10. Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ 
παρόντες “Ελληνες, οὐκ ἴστε ὅ τι ποιεῖτε. Εἰ γάρ 
τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ 
ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ 
ὕστερον' κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων, πάντες 

οὗτοι οὺὃς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται 
τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων. 17. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέ- 

ἄρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο' καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι 
κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 

15. τῶν πιστῶν] [ἰὰ κατ᾽ ἐξοχὴν 
ἀϊοθθαπίιν οἱ ὁμοτράπεζ. (Ὑ111. 25). 
Οἵ. νι. 1. Κ. 

16. κατακεκοψ.7 “λαῖϊ ὃ6 (οαἱ- 
ἰο-Ῥίθοεβ, οὐ) ἀοδραίολοά αἱ οποο.᾽ 
ΤῊ 8. ξαΐ. ΠΕΥΓΘ ΘΧΡΓΘ5565 ΟΥΤΊΙΒ᾽ 8 
ἄραϊῃ ἃ5 {π6 ἐηειηιθαϊαέθ γϑϑμέ οἵ 
ἃ οομπῆϊοί. 

17. ἐν ἑαυτῷ ἔγ. Κεοοουθογθα ᾿ΐηι- 
8017. Οἵ. ΑΥϊβί. ν8βρ. 042. “ Βιτηϊ- 
Ποῦ Οογιηδηϊ αἰοί τη 67) σίηφ ἴηι 
“ἰοῦ. ΟἿ, βορᾷ. 11]. 950. ᾿Αλλὶ 
νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτᾷ γένου.᾽ Κ. Οἷ. Το- 
τοί. Απάγ. [1. ἰν. 8, ζᾶς, αρμά ἐδ 
μὲ δῖ65, ἃῃὰ Ηδδαυΐ. Υ. 1. 47. Οἱ, 

τ ΗΌ, 
ξυγνις 2}. 

ἥλίῳς 

ΒΙοιαῖ. ΟΒοΘΡΆ. 227. 
- κατὰ χώραν 15 ἃ ἴογτηυ]8 
ἀρπούπρ 80 ,γΟΌργῖο ἰοοσο. (Οἵ. 
Αὐἱϑύ. ΡΙαί. 307, δπα Ηετοά. 1, 
185, γ410Κ.)---- Βοές ραγέϊο5 ριἰεά 
αγηιβ οἡ, ἐλοῖν οἱτὔύτ ηγοιη, ἡ. 6. 
ἴῃ ὑπο ῖγ τοβρθοίϊνα ρ]δο65 οὗ θη- 
οδιηριηθηί. (Ἢ Θδροπθθαῃΐ δυτηᾶ 
80 Ι000 οἱ οΥαϊπ6.᾽ Ρ. Οχ. ΤΥ., 
ἐ φιιΐέ ἐλοῖν" αγηιδ ἐπ ἐμοῖν' ρίαοοε,᾽ 
τοίοιτίηρ; κατὰ χ. ἴο τὰ ὅπλα;--- 
σ 0 γ]6 145 Ὀὰΐὺ ἃ Τηθᾶρ 8 56η56, 
ἃΠΑ 15. 1658 ΔΡΥΘΘΔΌ]6 (0 [Π6 ογάθγ 
οἵ [μ6 ατθεκ.) 
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ΘΑ ΔΤ ΥὟΣΕ, 

1. ᾿Εντεῦθεν προϊόντων ὃ ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ 
φ“.. “ιν Ψ ε ,ὔ ς “ “ 

κόπρος" εἰκάζετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς διςχιλίων ἵππων. 
Οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσυ- 
μον ἦν. ᾿Ορόντης δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει τε προςήκων 
βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις 

Περσῶν, ἐπιβουλεύει Κύρῳ, καὶ πρόσθεν πολεμήσας, 

καταλλαγεὶς δέ. 2. Οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη 
ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ 

7, Ἃ 3 7 ἊΟ “ Ἁ ΡῚ “-“ 

κατακάνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν 

ἕλοι, καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν 
“ 4 Ρ} Ἃ 350. " Ἁ [4 “4 ὥςτε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στρά- 
τευμα βασιλεῖ διωγγεῖλαι. Τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι 

κπ 0 7 2 , το Ἁ ΥΧΕ 5 ἑας 
ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι" καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν λαμ- 
βΘάνειν μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. 

9. Ὃ δ᾽ ᾿Ορόντης νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὐτῷ τοὺς 
ς ͵ 7 » Ἁ Ἀ ’ [τ [4 » 

ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασίλέα, ὅτι ἥξοι ἔχων 
ς « Ἃ ,ὔ , }} ο [4 -“ 

ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους: ἀλλὰ φράσαι τοῖς 
« ᾿Ο᾿ 4 “Ὁ πο ς ’ ε 

ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. 
᾿Ενῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπο νη 1) 7] Τῆς Τρ 5 με 

΄ ᾿ ’ ͵] Ἁ 

νήματα καὶ πίστεως. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι 
πιστῷ ἀνδρί, ὡς ὥετο' ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ δείκνυσιν. 

() . 17. 0) ἅι. 10. 

1. εἰκά(ζ.} [πηροτῇ. πϊτπουΐ δὰρ;- 
τηθηΐ., ἃ5 ἰγ. 7 ἃπᾶ χ. 16. 
- οὗτοι] “Εχ ἵππων Ε]1οἰὰ5. οἱ 

ἱππεῖς. Κι. 
- εἴ τῇ ΟἿ, ποίβ, Υ. 1. 8; 

Ατῇ. 6. Ρ. 269. 
--- λεγόμενος ἐν] “ Βεῖπρ γϑοῖ- 

οηϑαᾶ αηιοησϑοί.᾽" 
2. κατακάνοι ἂν} ἴπ [Π6 οΥδί. 

ΟὉ]. 186 ορί. ἀο65 πού ἰδ Κε ἄν, 6Χ- 
οορύ σθη ἂν 15 ἀπ ἴο ἃ Θομα! Π0η 

(μετα εἰ δοίη) ; ΟΥ̓ ΒΘΠΘΓΆΠν, ΤΉ ΘΠ 
10 που Ὀ6 τϑαυϊτοα δ͵80 ἴῃ {π6 
οταῖ. τϑοῖα, (νά 11. 1. ὃ ; οἵ, Μαίέ. 
ὅ29, 2; 761, 803.) [πῃ {Π15 οα56 
ἴδ6 ορίδί. 15 ποῦ δὖ 811 ἀπ ἴο οτδΐ. 
ΟΌ]., θαΐ σγου]ὰ θ6 υϑεα Θαυ8}}ν 1 
[η6 βεῃΐθῃοα ΓΟΙῸ δχργθββοὰ ἴῃ 
οταῦ. τεοία, Οὗ. ἴχ. 28, π.. βρϑαΐ 
ἂν ἢ ἕλοι, κωλύσειε, ποιήσειεν. 

ὃ. ἀλλὰ... ἐκ. “ Οπὶν ἂθ γε- 
χιιοσίοα᾽ ἄο. 

Ἷ 

' 
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Ἁ « “ 7 3 ,ὔ 

4. ᾿Αναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει ᾿᾽Ορόντην, 
ἴω “ ἴω ἃ 

καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Περσῶν τοὺς ἀρίσ- 
“ “ 6 

τους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά" καὶ τοὺς τῶν ᾿Ελλήνων 
στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ 

“ Ὄυ α Ἁ ᾿ » “ νὰ ς Ν ἴω 

θέσθαι" τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὐτοῦ σκηνήν. Οὐ δὲ ταῦτα 
9 7 3 ’ ς 7 « , Ὡ 

ἐποίησαν ἀγαγόντες ὡς τριςχιλίους ὁπλίτας. ὅ. Κλέ- 

ἄρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς γε καὶ 
αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα 

“-“ 5 “ ““ ΄ 

τῶν Ἑλλήνων. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἐξήγγείλε τοῖς φί- 
ἴω Ν 7 , ι λοις τὴν κρίσιν τοῦ ᾿Ορόντου ὡς ἃ ἐγένετο: οὐ γὰρ 

ἀπόῤῥητον ἦν. "Ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν" τοῦ λόγου ὧδε' 
“ Ἁ “ 

6. Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν 
βουλευόμενος, ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς 

΄- Ἷ, “ 

ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ ᾿Ορόντου τουτουί. Τοῦ- 
ἴω Ὲ 

τον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον ἐμοὶ 
Φ 3 Ν, Ν ΄ ς Ψ .. ὖὖὸ ς Ν ΄ι ἃ 5 “ 

εἶναι. ᾿Επεὶ δὲ ταχθείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ 
κὃ “ Ὁ 5 , 5 ᾿ 5» Ἂ 5 ͵ ὃ 

ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν 
ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προςπολεμῶν ἐποίησα ὥςτε 

δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ 
{} } ὲ 14. (α) 11..2]- (ε)τῖνν 19; 

ὅ. ὅς γε] “αὐρρα αυἱϊ.᾽ Μαίί. 5ἰδπᾶβ ΠδΥδ [ῸΓ {Π6 ρὑγδβ. ρεσγί, ΟἿ, 
002. Μαίί. 498, ΟὈ5. 
- προτιμ.. . Ἑλλήνων] “Τὸ τουτουί] ί 15 8ὴ Αἰῇ!ο αϑῖχ, ἴη- 

ΤΆΗΪ Ὀδίοτγα,᾽ “ἴο θ6 ἢγϑβῦ ἴῃ Πβοποῦῦ ογθαβίηρ [Π6 ἀθιηοηβύγας νϑ ἴΌσοα οὗ 
διηοηρ.᾿ ΤῊ δααϊξίοη οὗ μάλιστα 
τ ΚΟ5 {Π|6 ΘΧΡΥΘββίο. Ρ]Θομπδβίϊο. 
ΤῊ οὐζθη Πᾶρρθὴβ ἢ οοιῃ- 
Ῥουηᾶβ οὗ προ. ΟΥ̓ Γιαἰπ Ῥυίηνιδ 
101 απέθ οὐηπθβ. ἄξη. 11. 40. 
- ἄρχειν τοῦ λόγου] 5. ἄρ- 

χεσθαι τοῦ λόγου, 111. ἢ. 7. ΤῊε 
ΤΟΥΠΊΘΥ 15 “0 ΟΡΘἢ {6 ΘσΟΠΘΥΘ ΠΟΘ," 
{π6 Ἰαύίου “ἰο Ῥερίη πῖβ οὐῃ 
ΒΡΘΘΟἢ.᾽ 580. ἄρχω τοῦ διαβαίνειν 
ΞΞ ῬΓ8 ἰγᾶηβθο, 50. ἰν. 1ὅ. 
ἄρχω τῆς φυγῆς --Ξ ῬΓΪΠητι5 ἔαρίο, 
ΕΠ ..17. 

06. παρεκάλεσα Τῃ6 δογίβί 

{ῃ6 ρχόῃ. Οὐομῃρ. 1,8. Ὠυ75- 66 δηά 
ΕΥ. οοἸα]-οἱ. 
-- αὐτὸν προξπολ.] “ ΒΕ]1Ο ΡΕΙ86- 

οαἴα5.᾽ Β. 
- ἐποίησα] Τιαὐϊπὲ “ δε] αἱ.᾽... 

ψΙᾶΘ 5}. 8 2, ποιήσειεν ὥςτε... 
--- δεξιὰν ἔλαβον κ. ἔδωκα] “ ΤῊ 5 

αἰιδίομῃ οὗ ρ]εαρίπρ [Δ1{ἢ, Ὀν ρὶν- 
ἴηρ {π6 τἱρλιῦ Ὠδηά, 15 85. ΘΔΙ]Υ ἃ 
ἨομηοΥ 5 ἀδν.᾿ ΟΥ̓, Ναοβύου᾽ 8 ΒΡΘΘΟἢ, 
Β. 541.---πονδαί τ᾽ ἄκρητοι, καὶ 
δεξιαὶ, ἧς ἐπέπιθμεν. 80 Ονἱὰ 
“τὰ, ΕἸ65 ὉὈΪ ΠῸΠΟ, ΘΟΤΩΤΉ 558 66 
ἀοχίόγα ἀδχίγσο."᾽--- ΞΡο ήδη. 
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δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα. 7. Μετὰ ταῦτα, ἔφη, ὦ 
γι , »Μ Ὁ , ᾽ ’ὔ ς Ἁ » , ΄“ 

Ορόντα, ἔστιν ὅ τί σε ἠδίκησα ; Ὃ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι 

οὔ. Πάλιν δὲ ὁ Κῦοος ἠρώτα' Οὔκουν ὕστερον, ὡς 
“νι, Ἁ ς - ᾿ 50.Χ ς 3 3 “- » ΄ὔ » 

αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀπο- 

στὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι 
ἐδύνω ; [Ἔφη ὁ ̓ Ορόντης. Οὔκουν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁπότ᾽ 

ῷωΔω» Ἁ “ ὃ ́ Ἁ »] Ν Ἀ -“ 1 ’ 

αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέ- 
Ἀ , ’ »Μ ἊΝ “ 3 Ἀ 

μίδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ 
πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ; Καὶ 
ταῦθ᾽ ὡμολόγει ὁ ᾿Ορόντης. 8. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
"ὃ θ Χ δ΄ ΄᾽ 5 ἴω “- Ἁ “ 2 ᾿ Ε 

ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων ἦ μοι φα- 
᾿ς ,7, }] ’ Ἁ ἌΣ , “ 50." 

νερὸς γέγονας ; Εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Ορόντου ὅτι οὐδὲν 
ἀδικηθείς, ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν: “Ομολογεῖς οὖν 
περὶξ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι; Ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη ὁ 
Ρ] ΄ 5 ᾽’ὔ 7, ᾽ ͵ « -“ » 

Ορόντης. Εκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος, ᾿Ετι 
Γ ΕῪ , “- 5 “ ᾽ “- ΄ . ᾿ Ἁ Ἀ 

οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ καὶ 
Ἁ ͵ ς Ἁ » , [τς » ] ’ 

φίλος καὶ πιστός ; ὋὋ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοί- 
ΩΣ “ “ 3 δ ΝΜ Ἁ , 

μην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἂν ἔτι ποτὲ δόξαιμι. 
9. Πρὸς ταῦτα ὁ Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν: Ὃ μὲν ρ ρ μ 

δ᾽. -“ Ν “ Ἁ Ἷ ς “- Ἁ ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει: ὑμῶν δὲ 
σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην εἴ τί σοι 
δοκεῖ. Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε: Συμβουλεύω ἐγώ, τὸν 
ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μη- 
κέτι δέη τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ἢ ἡμῖν τὸ 

Ἁ -“ - Ἁ 3 Ἀ " [4 Φ 

κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς φίλους τούτους εὖ 

(ὃ ἅ. 11. (Ὁ) ΠΙ. ἢ. 20. 
Ἴ. ἔστιν ὅ τί σε] Μαίί. 418; 8. ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην] Ὅτι 15 

Ατι. 6. Ρ. 138. οἴΐζθη τοἀππαδηΐξ ἴῃ ογαΐ. τϑοΐδ. 
- ὅτι οὔ] 8.11. ἔστι. ΟΟΙΏΡαΓδ5 9, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι) [ῃ 6χ- 
δ! σαπ “76 αἰβ αὰ6 ποη.᾿ Ρ. . ῬΓΘΑΒΙΟΩ5. οὗ {15 κὶπᾶ (πη ὙΠ ἢ 
--- ἔγνως τ. σ. δύναμιν] “(ΤῊ6 εἶναι 15 Βομηθδίϊπηθβ οδ]]θα στϑᾶὰη- 

Ἰπβυβηήοία πον ΟἿ) ΤὮΥ ῬΟΥΤΟΓ," ἑ. 6. ἀαδηΐ, Μαῖξ. 282) τὸ... εἶναι 566 ΠῚ8 
ἴο σΟ0Ρ6 υῖΐῃ πι6, " ἐὴψ ἐπα! ; ἴο Ὀ6 ἃ γευθαὶ βαθβίαητινα ἴῃ {8 
50 φυλακὴ -Ξ (Β0600γ8) ουδίοαϊα, Υ. δοοαβ., ἃπα πϑ6α {|κ6 Οἵ 6 Γ δοουϑᾶ- 
τ], 1. {ἰνεβ δάνθθια!ν. Τμὰβ τὸ εἶναι 





ΟΕ 

ΒΑΒΎΒΟΝΈΑ.ς 

"“ βατχαδασιᾳΣ 
ἐ - 3) δε Πὲς 

ΓΕ, 
τ. ς. 

5 Ανβ Μαγια. ἴϑι8δ 
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ποιεῖν. 10. Ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους 
προςθέσθαι. Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κελεύοντος Κύρου, 
ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν ᾿Ορόντην ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες 
ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα δὲ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς 

᾽7 ᾽ Ἁ Ἁ Φ » ἈΝ , , 

προςετάχθη. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσθεν 
προςεκύνουν, καὶ τότε προςεκύνησαν, καίπερ εἰδότες 
- ἥι νᾺι ΄ ΝΜ ᾿] .᾿ Ἀ ᾽ Ἀ ᾿] 4 

ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. 11. ᾿Επεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αρταπά- 

του! σκηνὴν εἰςηνέχθη τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου 
σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα ᾿Ορόντην οὔτε 

΄ 3 Ἁ 9 7 ᾿] Δ ᾧΨ » 7 ᾽ 

τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐ- 
δεὺὴς εἰδὼς ἔλεγεν’ εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως" τάφος δὲ 
οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

ΟΑΟΡ ΟἿ Ὑ1]. 

1. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθ- 
μοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. Ἔν δὲ τῷ τρίτῳ 
σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν ᾿ Ελλήνων καὶ 
τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει 
γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρα- 
τεύματι μαχούμενον' καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον μὲν τοῦ 
δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ τὸν Θετταλὸν τοῦ 

(8) τἱϊ!. 28. 
πε {π6 5ἰαία οἵ {πίπρβ, κατὰ τοῦ- 30. ἘὸΥ {π6 ρθη. τῆς ζ. οἷ, τη. 
τον, ἃ5 ΠΟΥ Ταραγα Πίτη, ΟΓ 8ά-ὀ Ἃ6. Ρ. 1602; Μαῖίί. 866. 
γΘΓΌΪΔΠ]ν (πο αὐποί 84), α8 ηιαΐ- 11. σκηπτοῦχοε])᾽ “ΑΔ πηδ806- 
ἐογ8 δίαπα σοηοογηῖηρ ἤῖηι, ΟΥ αδ ὈΘΆΓΟΥ,, ἃη ΕΠΠΌΟἢ ΠΙΡῚ ἴῃ ΟΠΟΘ 
,73αν α8 ἠϊδ σαδ6 ἐ8 σοποογπθά. Οἵ. δπᾶ ὑγυβῦ δθουΐ {π6 Κρ 5 ΡϑΊβοη; 
261, 679, 2 ; οἵ. Ατη. Τδυς. 1. --- 6 τοοϑύ ἐγαϑίυ οὗ Ογτγιθϑ᾽ 
28. Τογαϑ.᾽ 

10. ἔλαβον τ. ζώνης. τ. Ὃρ.] 1. μέσας νύκτα ͵]͵ [Ι͂π Αἰΐο 
ΤῊδν ἰοοὸκ Οτοηίοβ ὃν ἐλθ δοιίέ,---- ΟΥ̓ΘΘΙΚ ΒοΙη6 ποι 5 τυ ὨΙοἢ δατηϊῦ οὗ 
{Π6 ἀδ118] ἔογτη ἴῃ γΒ]Ο ἢ ἃ Ῥουβίδη αἰν]βΊ 0, ΔΓ τι5664 ἴῃ [Π6 ΡΠ.ΤᾺ] τ] 
)αᾶρα σοηβίρηθα ἃ ΟΥἸτηΪΠη8] ἰο Πἰβ ταΐργεμοο ἴο ἐποὶν ρατίβ. ΟἿ, ΟΠΟΘΡἢ. 
Θχθουζομουβ. Οἵ. Πιοά. 510. ΧΥΙ]. 822 : ΒΙοιηῃ. 276], 555, Ο05. 1. 
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εὐωνύμου αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 2. Μετὰ δὲ. 
τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτόμολοι 
παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς 
βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρα- 
τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν ᾿Ελλήνων, συνεβουλεύετό ὃ τε 
πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήνει θαρσύνων 
τοιάδε: 8. ἾΩ ἄνδρες “Ελληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν 

βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμεί- 
νονᾶς καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ 

τοῦτο προςέλαβον. Ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς 
ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε καὶ ὑπὲρ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμο- 
νίζω. Εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν 
ἀντὶ ὧν Ὁ ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. 4. 
“Ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ἐγὼ ὑμᾶς 
εἰδὼς διδάξω. Τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ, καὶ κραυγῇ 
πολλῇ ἐπίασιν' ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ 
αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῶν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ 
χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. Ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ 
εὐτόλμων γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλό- 
μενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν" 
πολλοὺς δ᾽ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ 
τῶν οἴκοι. 

ὃ. ᾿Ενταῦθα Ταυλίτης παρὼν, φυγὰς Σάμιος, πιστὸς 
(8) ὶ. 8. ἀἰϊϑέ. νἱ. 9. 

2. λοχαγοὺς] Οαρέαϊῃ ΟΥ̓́Τ Φη- 
ἐμγίοηβ. ΤΉ ΘΥ σΟμηπηΔη 66 ἃ λόχος, 
ἃ. ΘΟΙΠΊΡΔΗΥ ὙΔΥΥΪΠΡ ἴῃ 8 ΠΌΤΟΥ 
οὗ πηδπ, Ὀδὶηρ' βίαίβα αὖ 100 (ἰηΐ. 
1Π.. ᾽ν. 21), θαΐ δὖ 80 (β0}. ᾿ϊ. 25). 

3. εὐδαιμονίζω] “ Ιηῇ. ἰχ. 29, 
ΟΥτιιβ αἰοἰ τυ τορὶβ ϑθγνιιβ.᾽ Β. 
- ὅπως. . . ἔσεσθε] ΒϑΌΡΡΙΥ 

ὁρᾶτε. Μαίί. 028,2 ; Ατη. α.}.286. 
4, τὰ ἄλλα] .. 7π αἰϊ οὐδεν γὸ- 

δροοΐξ. Οἵ. τ. 8.--.Κ οἵους.---- ορει- 
ἐαηαϊὶ ποῖϊο Ἰαἰεΐ ἴῃ αἰσχύνεσθαι,---- 

(Ὁ) 1. 8. 

(ἐνθυμούμενο:) οἵους." Κα. ΜΜεοέλῖηζε 
71 αὶ αςλαηιοα (ὮΙ Θη 1 ΘΟῃβΙ 6.) 
τὐλαΐ δογέ 077 ΡῬοορμῖο ψοῖι εὐἱϊὶ πα 
οἷν ἐο δο. Μιὰς Μεαίί.480: ΟὈ5.8. 
- ἀνθρώπονΞς)] Η. ΟὈβοΥν65 ἐπιαΐ 

{ποῖα ἰβ ἃ ροϊηίθα δηξηδβὶβ θ6- 
ἵνθθη ἀνθρώπους ἃπ ὑμῶν δὲ 
ἀνδρῶν ἱπητηδαϊαίοὶν ΟΠ] ηρ. 
Οορ. Ηφγοά. ὙΠ, 210 (βρθδκίῃηρ, 
οὔ (16 βᾶπη8 ΡεγβΙ 88) δῆλον ἐποίευν 
βασιλξὶ ὅτι πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι 
εἶεν, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες. 



0---9.1 τὸ, ἢ ΘΑ ΡΈΤ. ὙΠ. 48 
4 Ἂ ε δὲ Κύρῳ, εἶπε' Καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι 

πολλὰ ὑπισχνῇ διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ νῦν εἶναι, τοῦ κινδύ- 

νου προςιόντος" ἂν δ᾽ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνῆσθαί σέ 
ΝΜ ’ἤ »0» ᾽ 7 , Ν᾿ ΄΄ ͵7ὔ 

φασιν" ἔνιοι δέ, οὐδ᾽ εἰ μέμνοιό τε καὶ βούλοιο, δύνασ- 

θαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ. 0. ᾿Ακούσας ταῦτα 

ἔλεξεν ὁ Κῦρος. ᾿Αλλ᾽ ἔστι ὡὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ 
ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρις οὗ διὰ καῦμα 

οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρις 

ὅτου διὰ χειμῶνα: τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων ἅπαντα 
σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. 7. Ἢν δ᾽ 

ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τού- 

τῶν ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. “Ώςτε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ 
» ΜΝ [2 “Ὁ : ἡ ͵7ὔ [ον , ΕΝ ' , 

οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, 
ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. Ὑμῶν δὲ τῶν ᾿“Ελ- 

λήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. 8. Οἱ δὲ 

ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι 
“ 3 

καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. Εἰςήεσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν 
οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων τινές, ἀξι- 

-“ δέ ,ὔ Ε 6 Φ᾿᾿ 7 Ἐ Ὅ δὲ 

οὗντες εἰδέναι τί σφισιν ἔσταιξ, ἐὰν κρατήσωσιν ὲ 
ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. 9. Παρε- 
κελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσουπερ διελέγοντο μὴ μά- 

-“ 2 [.] 

χεσθαι, ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ᾿Εν δὲ τῷ 
[ο ΄ “ πο, » Ν " καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον' 

Οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν ; Νὴ 
() Π. ἢ. 15. 

ὅ. ἐν τοιούτῳ] ΒΌΡΡΙΥ καιρᾷ. οἵ νἱδῖῖ58. ΤῊ οοπέοχέ σορυθβϑηΐβ 
5. Β. {Ππ6 φΘΠΘΓΔΙ]Β σΟΪΠρ ἴῃ ἃρδῖη ΔΕΓΟΥ 
-- μεμνῆσθαι)] Νὰ αυϊ5 μεμνή- {πὸ ἢγϑὺ Ἰπίουνίθνγ, ἴο τηᾶκα ΟΥστιβ 

σεσθαι οου]ϊοϊαί, οἷ. Αὐἰδίορῃ. φραγίϊου]αυζα παῦ 680 58ου]α 
Βδη. 380.{. ἥτὴν χωραν σώζειν Πᾶνα ἴῃ {Π6 αἰνίβίοη οὗ {Π6 5Ρ01]. 
φησ᾽ ἐς τὰς ὥρας, ἃς, [Ιηΐ. ὙΠ]. 9, ΡΙαίαοἢ (Ατίαχ. 8) ρῖνββ 
ν 38. Κ΄. ΟΥ̓Τιι5᾽ ΤΟΡΙΥ ἴο {818 ΤἝΟΟΙΏΙΏΘῈ- 
- μέμνοιο] Μ55. μεμνῷο. Β. ἀαίϊοη. Τί λέγεις, Κλέαρχε, σὺ 
8, εἰσηίεσαν] Κορέ φοΐπῳ ἵπ.. κελεύεις με τὸν βασιλείας ὀρεγό- 

ΤῊ ᾿πιρογί, ἀθποίϊηρ᾽ ἃ ΒΟ βϑῖοθ μενον ἀνάξιον εἶναι βασιλείας. Β. 
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Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός 
ἐστι παῖς καὶ ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ 
λήψομαι. 

10. ᾿Ενταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο 
τῶν μὲν “Ελλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία" πελ- 
τασταὶ δὲ διςχίλιοι καὶ πεντακόσιοι: τῶν δὲ μετὰ 
Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες, καὶ ἅρματα δρεπανη- 
φόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. 11. Τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο 
εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανη- 
φόρα διακόσια. άλλοι ἃ δὲ ἦσαν ἑξακιςχίλιοι ἱππεῖς, 

ὧν ᾿Αρταγέρσης ἦρχεν" οὗτοι δὲ πρὸ αὐτοῦ βασίλέως 
τεταγμένοι ἦσαν. 12. Τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος 
ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, 
τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, ᾿Αβροκόμας, Τισσαφέρ- 
νης, Γ “ωβρύας, ᾿Αρβάκης. Τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν 

τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα, “μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανη- 
φόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα: ᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε 
τῆς μάχης ἡμέρας πέντε ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. 18. 

Ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ 
τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου βασίλέως πρὸ τῆς μάχης" 

καὶ μετὰ τὴν μάχην οἱ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολε- 
μίων ταὐτὰ ἤγγελλον. 

λαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ 
(ἀ) ν. ὅ. 

10. ἀσπὶς] ΕοΥ ἀσπισταὶ. Οἵ. ὅπλα ἰοχὺ -Ξ 1000, γγῆο ἃγ6 Ῥοββί]}Υ {86 
ἴογ ὁπλίτας, 11. 11. 4, (( δερία θαρσραρσα-αγὰ τηθηθοποα ἱπῆ. χ. 

14. ᾿Εντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξε- 

ΔΥΙηΪβ ; Υσσ. ἤδη. 1. 506) ; ἃπᾶ 
Απρ]οῦ, 2000 ἰαπορδ, ἤθγβο, ἄα. 
ἔοτ τηθη, (Οὗ, ΒΙοιηῖ. Ῥϑυββ. 320. 
Ιη ἐῃ6 ἢτγβὺ γουϊον (11. 9) [πΠ6 ΗορΡ- 
1165 γΟΥ6 Πα] θοΥΘα αὖ 11,000. 
ΤῆδΞα 11,000 - 700 (τ ΟΠἰτ]- 
ΒΟΡ 5, ἰν. 3) - 400 (ἔτοτῃη Αὔτο- 
ΘΟΙΩΔ5) -- 100 ουΐ οὔ ἴῃ ΟἸοἰα 
(ἃ. 25,) -ξ, 12,000. ΤΙ ἀϊβῖδγεποα 
Ὀαύνγθθη [15 ἃπα {Π68 10,400 οἵ [Π8 

3, δα ἅἃγὰ Πθσα οτηϊ θα, 88 ἔοστη- 
ἴηρ μῸ ΡῬασγί οὗ [Π6 ἔπε οἵ Ὀαΐε]6. 
ΑἸΙβο (45 Βοτη. ϑβιιρσοβίβ) 50π16 οὗ 

. [Π6 1655 8016-ὈοαΙοα Ηορ]ἰίε5, βίη κ- 
ἴηρ ἸΠΑΘΥ {ΠΘῚΓ ΠΘΑΥΥ͂ ΔΥΓΠΊΎΘΕΤ, ΤΩΔΥ, 
ἴῃ [Π6 οουγϑα οὗ ἴΠ6 Ἰοπρ' ΤΔΓΟΝ, 
πᾶν Ὀθθη ἀγαΐίθα ἰπίο {Π6 ὈΟΑΥ͂ 
οὗ Πρ -ἃιτηθα, πο, ἔγοιη 2,000 
(ἃ. 9,) ἅτ ποῦν ἱπογθαβϑᾶ ἰο 2,500. 

14. συντεταγμένῳ τῷ στ. )α- 
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-“ Ἂ ᾿ Χ »-ς “-“ ΝΥ ΓΟ 

τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ Ελληνικῷ καὶ τῷ βαρ- 

βαρικῷ" ᾧετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα: 
κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ 
βαθεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ 
τρεῖς. 1δ. Παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου 
ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας ὁ τέυχους. 
ω Χ ὅδ ς Ἵ Ἀ᾽: Σὰν “᾿ , - Ἔνθα δὴ εἰσὶν αἱ διώρυχες ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῖ 
ῥέουσαι: εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος πλεθριαῖαι, 
βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιτα- 

γωγά " εἰςβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι 
δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν. ἮΝν δὲ 

᾽ Ἢ δι (Ὁ Ν Η » ΄ ΄ ὃ Ἁ δ᾽ “ 

παρ᾽ ἱ αὐτὸν τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ 
ποταμοῦ; καὶ τῆς τάφρου. ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὗρος. 
16. Ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς μέγας ποιεῖ ἀντὶ 
ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνετωιξ Κῦρον προςελαύνοντα. 
Ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρος τε καὶ ἡ στρατιὰ πα- 

“ ἃ ΜΠ ῸΝ " “ Ζ : ΄ Χ 

ρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. 17. Ταύτῃ μὲν 
Φ' ἴω « ,ὔ » 3 , ὔ 9 5 ς 

οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμωχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὑποχω- 

ρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη 
πολλά. 18. ᾿Ενταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν 

(6) 11 :ῦν-.1.Ψ ἔχυι {6}»1.2: 

ἐϊνσι5 Μοαὶ. Μαῖί. 404 : τη. 6. Ρ. 
180. 

1ὅ. ἄνω7--- (ἔγουῃ {Π6 Ἰθν οὶ οἵ 
{πῃ τῖνου) αογοϑδ ἐδ ρίαϊη.. .. 
- ἀπὸ τ. Τίγρητος] ΊΟάΟΥΤι5 

ΝΊΘΌΪ5, Αὐτὶαῦ, ΒΡ] δἃηα δίγαθο, 
811} ουϊάθποθ {π6 ΥΘυΘΥ86, ΥΘρΥθ- 
βϑῃζηρ {πΠ6 Οδπαὶβ {πθη, 8ἃ5 αὖ 
[η15 ἀαν, ἤονίηρ ἔγομη {86 ΕπῸ- 
Ῥῃταΐθβ ἐπέο ὑπ6 ΤΊρτῖβ. “ΤῊ αἸἰ- 
ἔογθηοθ οὗ 16Θγ6] Ὀθύνγθθῃ {Π6 Υἱν Υ8 
8. 80 5Π|ρὐ, ἐπαῦ ὈΥ δἰζθυϊηρ {Π6 
ἀϊαροηδὶ αἰτοοίίϊοι οὗ ἃ οἂπαὶ, {Π 8 
ὑγαΐουβ σοι] 6 τηδ46 ἰο ἤουν οἰ ΘΓ 
ὙΓΔΥ ; δη4, πη ἔαού, δοεί ἢ, οὗ Βδὺν- 
Ἰοῃ, σὰ π8}5 ἀο αὖ {Π15 ἀἂν ἴον ἔτΤΌΓΠ] 

πω - ΕἸ 4. 

ἘΠ ἀπ , 

ἂς ὋΣ ἔος 

{Π6 ΤΊρτΙ5 πο {Π6 ἘΠΡγαΐα5.;- 
Αἴηϑνν. Ρ. 89. 
- παρ᾽ αὐτὸν τ. Εὐφρ. “Οη (8 

ΥΘΙῪ ὈΔῈΚ,᾽ “ οἶοϑο ἐο,᾽ 1κ6 ἦμβθ ἴῃ 
Τιαἴη. Οἵ, 5 ἐρϑιηι Ατοϊγυτη.ἢ 
-ίτρ. 6. 1. 67, }ιιδὲ θεοΐοτθ. 

18. Ηδποθβ ψ Ἰϑᾶτῃ ἰῃδΐὺ 10 ἐά- 
Ἰοηΐβ τὶ 8,000 ἀδτίοβ, οὐ 1 ἰαϊθης 
ΞΞ- 800 ἀδ7|68. 
- δέκα ἡμερῶν] 5.1]. ἐντὸς δ, 

ἣμ. 161. 523. 
- εἰν... οὐ μαχεῖται] Οοη- 

ϑίσιιθ οὐ σι μαχεῖται, ἃ5. ΟἿ6 
ποίϊΐοη, ἃ ποϑραΐϊϊνα υϑγῦ.-- 7 ἀθ 
δλαϊὶ ἀφοϊζηο πρλέϊηρ, (δὲ ρεισηαηι 
ουϊίαὐϊέ. ἸΚ.}ὺ Οἵ. ρττῃ. ὙἹρ. 888, 
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» ’ [4 » » “ Ἁ 

“Αμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τριςχυ- 
-" [4 » 5 , “ ς 

λίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας πρότερον 
’ εν » “ον Ἁ ᾽ -“ Η ’ὔ 

θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται ἢ δέκα 
- “ “ δ᾽ ἂν ο :] “ ΝΜ -“ ἂν. " 
ἡμερῶν! Κῦρος ὃ εἶπεν, Οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν 

ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις: ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, 
ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. Τοῦτο τὸ χρυσίον 

7 » ’ » Ἁ - ς ’ ς ἤ 

τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. 19. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου 
στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι: ὥςτε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος 
ἐπορεύετο ἠμελημένος μᾶλλον. 320. Τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί 
τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ 
» “ » “ Μ Ἁ ς - Ἁ Ἁ Ἁ 3 “ 

ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ" τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ 

ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο, καὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρα- 
,ὔ πὸ ..ἃἃ ς [οὶ Ν Ν᾿ ΚΣ “ 

τιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων. 

ΒΡ ΎΠΟΣ 

1. Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλη- 
σίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύσειν ἃ, ἡνίκα 
Παταγύας, ἀνὴρ Πέρσης, τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστῶν, 
προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντεῦ τῷ ἵππῳ" 
καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβοα. καὶ βαρβαρικῶς 

() 3 8, ο. (8) Χ. 19. (Ὁ) τῇ. 14. 
20. αὐτῷ... στρατιώταις ἘὨδ- 

ἔνε Ζηιοοηιποαϊ εὐ (ΟὈνμιηιοάὲ ; 
“Ηὀἐ λαά  ὶβ τηδῖπ θοαν Πδ ΤΟ Πρ’ 
ἴῃ αἰξογάογ."--' ΤὴἉς δοίαΐεγς λαά 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟὗἉ {Π6ῚΓ ΔΥΠῚ5 οαγτὶοά, ἄο.᾽ 
- ἤγοντο] ἴογ ἤγετο. [πβίδηοθϑβ 

οὔ [15 ᾿Ἰστορ. ΑΥΙΕΥ ΔΘ ΘΟΙΏΉΠΠΟΠ ἴπ 
Οτδοκ οὗ ἐῃ15 ἀσθ. Οἵ. 1. 28 ; υ. 1. 
566 Ατῃ. Το. 11. 8, (ἐλέγετο.) 

1. ἀμφὶ ἀγορὰν πλ.7 “ Εἰμίί-τιαν- 
ζἀοέ ἐΐπιθ;" ἴ.6. δθουΐ 9 οΥ 10 ἃ. Πι. 

- τῶν ἀμφὶ Κ.} 861}. τις. Κι. 
-- βασιλεὺς ἈΑοοοταϊηρ ἕο Ρ]ὰ- 

ἰάτοῦ (Ατί. 7,) τῃ6. Κἰπρ᾿β Εἰπηϊ- 
αἰΐν, οὶ μδα Ὠἰξμοσίο ἀδέοσγεα 
πῇ ἔτουμη ἤσμθηρ,, νγὰβ ΟΥ̓ΘΓΘΟΙῚΘ 
ὈΡ {π6 Ὀγροηΐ Τα Ο ϑίγ πο 65 οὗ 
ΤΙ θαΖαβ. 

2. καὶ πάντες δὲ] “«4πᾶ ἵπάοροά 
αἰϊ. Οἱ 1. 2, ποία. 
- ἐπιπεσεῖσθαι] ἱ. 6. βασιλέα. Κ. 
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καὶ ᾿ΕἙλληνικῶς, ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ 
προέρχεται, ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. 2, Ἔνθα 
δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο . αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ 
Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι. 
8. Καὶ Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν 
θώρακα ἐνέδυ καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ 
εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν 
5 ,7ὔ Ἁ 7 ᾽ Ἁ ε “ ΄ 

ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν 
ἕκαστον. 4. Ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, 

, ἃ Ν Ἅ [οἱ ’ Ε Ἀ - 

Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ 
Ρ] ͵ [4] δ. 

Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος " οἱ δ᾽ ἄλλοι 
μετὰ τοῦτον. Μένων δὲ [καὶ τὸ στράτευμα] τὸ εὐώνυ- 
μον κέρας ἔσχε τοῦ ᾿Ελληνικοῦ. ὅ. Τοῦ δὲ βαρβα- 
ρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρ- 

ΝΜ » “Ὁ [ο ν᾿ ἣν ᾳ Ἁ 

χὸν ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ ᾿Ελληνικὸν πελτασ- 
7 5 κ ἕν. ΄ ΠῚ ο΄, ς ΄, ᾿ 

τικόν " ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος 
καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν. 0. Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ ὅσον ἑξακόσιοι, ὡπλισμένοι θώραξι μὲν 
αὐτοὶ καὶ.-παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν 
Κύρου: Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν 

΄ὔ , “ ᾿ Χ Ἁ Μ “ μάχην καθίστατο. Λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας 
ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν. 
7. Οἱ δ᾽ ἵπποι ἅπαντες οἱ μετὰ Κύρου εἶχον καὶ προ- 
μετωπίδια καὶ προστερνίδια" εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ 
ξ “Ὃν ΙΡ 

ἡτπεῖς ᾿Ελληνικάς. 
(Οὐ Ὁ. 7. π 

4, μὸν εἰαυν νὰ ΒΌΡΡΙΥ Κλεάρχου. 
Ατη. 6.Ρ. 1406, ἃ. 

0. τοὺς ὑραδεὶ Πέρσας] ΤῊΪ5 
ΒΘΘΙῺ5 [0 ΠΉΡῚΥ οἰἐΠ6γ ὑμδΐ Π15 Ὀοαν- 
ξυδτὰ οὗ ἱππεῖς Ἴγογ6 ποῦ ῬϑυβΙΔη8, 
--οΥ, 1 30, μβαᾶ θδθὴ δαυἱρρβὰ δῃὰ 

. Αἰβοιρποα ἴθι Βοπη6 οἰ Π6Γ, ΡΤΟ- 
ῬΔΌΙΥ ῬΘΟΌΠΔΥ, τη 6], 885 15 ἰη{- 
Τααίϊθα Ὁν {π6} νγθατῖηρ τα Κ 
βυγογαβ. Οἵ. Ογγύ, ΥἹ. ἵν. 1 

- ψιλὴν “ Ὀπρτοίβοίεα ̓  ὈγΥ ἃ 
Βαοϊμηϑί ; (1 85 οἱ ψιλοὶ -- Πρῃ- 
διτη 64.) ΤῊΘ ῬοδυβΙΔ 5 ὑΤΟΥΘ ΤΠΘΤΟΙΥ 
ἃ ἴάτοα βοΐ μποδα-αστθβ8 οὗ ὑγοο] ]θὴ 
[ο]Ὁ ἴῃ Ὀαϊ{16, ο4116α ΤΊατα, (ΗΠ ἐγοά. 
Υ11.601. κυρβασία,γ. 49.) Οἰε5148, 
ἴῃ ὨΪϊβ δοσουηΐ οὗ {15 Ὀα.16 (Ρ]αΐ. 
Αγί.), ἀθβουῦῖθθβ ΟΥσιιβ 85 “ ἰοδέηρ 
λὲ5.Τίαγα," ἴῃ ἴΠ6 τηξ]έρ, 7υ8ὺ Ὀ6- 
ἴογα 15 ἀθαίῃ. 
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ν ΚΜ 5 ᾿ φν ὦ στ ῶς 8. Καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας, καὶ οὔπω καταφα- 

[8--10.Ψ 

νεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι" ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη. 
Ἁ Ὁ“ , Ἁ “ ᾿ “ὦ κονιορτὸς ὥςπερ νεφέλη λευκὴ, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον 

ὥςπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. Ὅτε δὲ 
ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε 
καὶ αἱ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. 
9. Καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐω- 
νύμου τῶν πολεμίων: Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων 
ἄρχειν" ἐχόμενοι ἃ δὲ τούτων γεῤῥοφόροι" ἐχόμενοι δὲ 
ε “ Ἃ ὃ ̓ ΄ ᾿} ’ ᾿] ,ὔὕ δ᾽ 

ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν" Αὐγύπτιοι 

ἐλέγοντο οὗτοι εἶναι" ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. 
Πάντες δὲ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώ- 

Ὁ Ἁ ΝΜ 2 , Ἁ Χ Ρ] “- 

πων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. 10. Πρὸ δὲ αὐτῶν 
Ν ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὰ δὴ δρε- 

ῇ ΄ .} ἐν Ἃ, , 3 “ 
πανηφόρα καλούμενα" εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν 
3 ΄ 5» ’ὔ » “ Ν.,. Ὁ Ν ““ “ ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις 

(ἃ) ὃ 4, π. 

8. δείλη] ὅς. ὥρα. ΤῊ δῇαοσγ- 10. δρεπανηφόρα] Οἵ. Οντ. ΥἹ. 
ΠΟΟῚ νγὰβ αἰν  ἀθα Ἰηΐο δείλη πρωΐα ἴς ὥς 
δα δείλη ὀψία, ΘαΥΥ ἃπα ]αΐθ 
Δἰζοσποο. ΕΔΙΥ ἴῃ {Π6 ΔέζθΓΠΟΟΙ 
τη ΠοΘ Ὀ6 τηθδηΐ. ΤΎδηβ]αΐθ 
“ Δἰζογ ΠΟΘΙ τσαϑ σοηιίηρ οπ. ἘΤΟΤΩ 
Χ, 19, 1Ὁ ἀρ ΘδΥ8 {πα {Π6 Κίπρ' ΘᾶΠη6 
ἴῃ βίρῃΐ Ῥεΐοσε [Π6 ατθοκβ πδὰᾶ 
Ἰυπομθα, πα ἐπογοΐοσα ποῖ Ἰοηρ' 
ΔΘ ΠΟΟΗ, Ἔυ ἢ Δ] ον ηρ ΟΣ {Π6 

ΘΧΙρθηοΙ85 οὗ ἃ πηᾶγο. Οἵ, Ατη. 
Τῆύο; Π11.24. 

9, γεῤῥοφόροι)] “ Ἐταπί ῬοΙβθ. 
Ογτ. 1. 11..18ς Ηεοτοῦ. 1.61. ΙΧ. 
61. Κ. 
-- ἐπορεύετο ἈΡΥΘΟΒ 'ἰπ ΠΟΠΊΒΘΥ, 

ηοῦ ὙΠ πάντες, ἰΐ5 ῬΤΌΡΟΙ 58Ὁ- 
Ἰθοῖ, θαδ ἢ [Π6 ΠΘΔΤΘΥ ΠΟῸΠ 
(ἕκαστον τὸ ἔθνος) ἴπ Δρροδβί(ἴοὴ 
ν τ. Οἱ. Μαίί. 801, ἃ, ΟΒ5. ; 
δε}, 478. 

-- εἰς πλάγιον ἀποτετ.] δίγείομοα 
ουὖΐ οΥ »γο)ροίης δι θισανδ. 
--- ὡς διακόπτειν] τεῶστε διακ.. 

ΟἿ Ατη, α. Ῥ. 211-915. 
- ὡς ἐλῶντα καὶ διακόψοντα] 

Ὦ. ἃπᾶ [οηρ. ΝΕΑΙ͂Υ 81} {πὸ Μ55. 
δῖνε ἐλθόντα κ. διακόψαντα. (Ἑλών- 
των κ. διακοψόντων. Β. Ρ. Κ᾿) 
᾿Ἐλῶντα (ἴοΥ ἐλάσοντα, Αἰξϊο οοη- 
ἰγδού! 0} 566 118 ἴ0 Ὀ6 ἴῃ [Π6 Δοσιι8. 
οᾶ86 ΔΌΞοΙ αἴθ, {πὸ οτηϊτρα βυὈ)θοῦ 
ἅρματα Ὀεϊηρ; το Δαν ΒΡ] ΪΘα ἔγῸ πὶ 
[86 ργθοθάϊηρ, 71 Ἱπέθηξίοη, τσαϑ 
ἐλαΐ λον δϑοιία αγῖυο ἐμέο... ϑ66 
γνώμη τ ὡς ἃπᾶ ἄδπη. Α053. ἢ].6; 
8150 11. ᾿,. 21; 761, 702: Μαῖ . 
868, 8. ΟομΡ. ΡΪδί. [,6ο. 1. νΡ. 
127, πρὸς τοῦτο βλέπων, ὡς γενη- 
σόμενα ταῦτα. 

4 
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᾽ Ν , ε ΄ « ἢ 7 

εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. 

ἪἫ δὲ γνώμη ἣν ὡς εἰς τὰς τάξεις τῶν ᾿Ελλήνων 
ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. 11. Ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν 

“ ᾿ 

ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς “Ελλησι τὴν κραυγὴν 
“ , ες ͵ ᾿] ͵ ἴω ᾽ Ν 

τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη τοῦτο" οὐ γὰρ 
“ “" “Ὁ Ἁ 

κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἀνυστὸν καὶ ἡσυχῇ, ἐν ἴσῳ καὶ 
᾿ “ 

βραδέως, προςήεσαν. 12. Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος, παρε- 
λα Ἄ φι Ἂ Ἁ Π|0 “ « Ἃ Ἁ ἴλλ 

ύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις 
᾿ Ἃ [6 [ο , }] ῇ 6 » Χ ,] 

τρισὶν ἢ τέτταρσι, τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα 5 ἄγειν τὸ στρά- 
“ »"“ Ἃ 

τευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς 
εἴη" κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πεποίηται. 
18. ρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος, καὶ ἀκούων 
Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ ᾿Ελληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα, 

“ “ 3 

(τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεύς ὥςτε μέσον τὸ 
«ς ΟΜ [οἷ Ξ 3 ’ » [ ΕΙ Ψ ΤΕ 

ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἣν) ἀλλ᾽ ὅμως 
ε » » 3 ,] 3 Ἁ “ “- 

ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 
Ἁ Ν , ,ὔ Ὗ [ς « , 

τὸ δεξιὸν κέρας, φοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν " 
“ Χ ’ὔ ᾽ “ Ὁ“ » [ο “ ων 

τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλοι ὅπως καλῶς 
ἔχοι. ᾿ 

Χ 5 ἴω “Ὁ Ἶ Ν ᾿Ὶ 14. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν 
΄ ε “ , Ἂ π καὶ 7 » Ἂ “ 

στράτευμα ὁμαλῶς πτροήει' τὸ δὲ “Ελληνικόν, ἔτι ἐν τῷ 

αὐτῷ μένον, συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. Καὶ 
(6. 1ἃ 14. τ. 

11. ὡς ἀνυστόν] --Ξ ὡς δυνατόν, “--- ἀλλ᾽ ὅμως] “᾿Αλλὰ 00 Ράγδη- 
φιαηέμηι βΠεγὶ ροέογαί. Κι. 

12. πάνθ᾽ ... πεποίηται] Αἰ ἰδ 
ἄοπθ ζογ τἰ6δ. ΤῊ6 ροτῆ. ἴῃ (6 
86η86 οὗ ἃ εξ. 2677. ΤΥ ΚΒ Β ΤΟΠΡῚΥ 
ἱπηπηθαϊαίθ πα ἀρϑοϊξθ οοΙηρ]6- 
ἔϊοη. Οἱ, Τὰν ΧΧΙ. 48. “ 51 [8165 
ΔΗΪΠΊΟ5 ὈΥΦΘ]10 ΠΑ ΌΘΌΙΕ18,--οἱούηειϑ.᾽ 

18. ὁρῶν τὸ μέσον (ὃν) στῖφος] 
“ ΤἼοιισὴ 8οοῖηγ ἐμαΐ ἐλ σϑηΐγο 
τῦα8 α ἄφηδο δοάᾶῃ;,᾽---ἰμ6 Κὶηρ᾿ 8 
θοΐν συατά οἵ Θ000 Ποιβ6, οἴ. νἱΐ. 
11, πὰ ἱηῇ, 8 26, 

{ποϑὶπὶ δααϊζατη ;---ιάθα ναϊοῦ ἀ6 
ΟἸΘΑΓΟΙΣ πομηϊηθ.᾽ Ρ. 
- ὅπως καλῶς ἔχοι] ΡΙ]αΐδτοῃ 

ΤΟΙΊΔΥΚ5 ἐπαύ [6 οατι86 νγὰϑ τυϊηθα 
ΤΟΥ͂Θ ὈΥ ΟἸΘΑΥΟτιβ᾽ ΘΧΟΘ885 οἵ οδπ- 
ὥοπ {πᾶπ ὈΥ Ογτιιβ᾽ ᾿πηρούποβιυ. 
“ Αὐτῷ μέλειν εἰπὼν ὅπως ἕξει κάλ- 
λιστα, τὸ πᾶν διέφθειρεν. Ατίαχ. 
γ. “ Βιτα ἴον ορίαϊνιβ (ἔχοι) 16ρ]- 
ἴὰγ ὙΙ]. υἱῖ. 44. 

14, ἐν τῷ αὐτῷ] Οη ἐΐο βαῆιὸ 
φγοισιά. ΟἿ. εἰς ταὐτὸ, ΥἹΙ, 111. 17. 

[0] 
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ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πίανυ προς αὐτῷ τῷ στρατεύ- 
ματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς 
πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. 15. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ 
τοῦ ᾿ΕἩλληνικοῦ Ἐενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὑπελάσας ὡς συν- 
αντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι: ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε, 
καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν, ὅτε καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ 
σφάγια [καλά]. 16. Ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε 
διὰ τῶν τάξεων ἰόντος καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. Ὃ 
δὲ [Ξενοφῶν] εἶπεν ὅτι τὸ σύνθημα παρέρχεται δεύτε- 
ρον ἤδη. Καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει, καὶ ἤρετο 
ὅ τι καὶ εἴη τὸ σύνθημα. ὋὉ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτε ΖΕΥ͂Σ 
ΣΏΩΤΗΡ ΚΑΙ ΝΙΚΗ͂. 17. Ὃ δὲ Κῦρος ἀκούσας, 
᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. Ταῦτα δ᾽ 

εἰπὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἀπήλαυνε" καὶ οὐκ ἔτι τρία 
ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ “Ἑλληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι 

-- οὐ πάνυ πρὸ5] Νοὲ πεῖν οἰο86 
ἐο... 

15. ὑπελάσαΣ] “ Παυϊπφ τἱά- 
ἄθη πρ᾿. . (απο ποππίλὲὶ Ἱποϊτεῖο. 
Η.) ὙΠ νετῦβ οὗ γποέέοη ὑπὸ ἴῃ 
βίσιοίπμθββ 5 μῆθθ ΟἸΠΕΥ ἕο ΟΥ̓ 
7 οηι οἷοδο μη α67',----θαῦ 105 ΘΘΠΘΓΑΙ 
Ἀ5ΔΡΘ 5661 ἴ0 Ὀ6 ἴ0 ΤΠΔΤΚ ΤΠΘΓΙΘΙΥ͂ 
ἃ ἐογηιίητιδ ἔγοτη υΒ]ΟὮ τηοζίοη Ὀ6- 
σἴη5, ΟΥ δὲ συ οἢ 1ὖ ἐπα (ΠΚ6 δε 
1η [8 {1π, " διεὖ- γον α βαχδ᾽ ἴο ΤῸ]] 
9). Ηδποθ τγ μᾶγβ ὑπ-ηντίαζεν 
(ΥἹ. ν. 27) πᾶ ὑπ-εληλυθέναι (Υ͂. 
ἔς 50) ἴῃ σοπποοίϊοη τ ἢ τγογαβ 
ἀδποῦπρ γαρίαϊέψ οὗ τηογοιηθηί. 
ΟΕ τς τὴν 1δ. 
- ἐπιστήσας] ϑΌΡΡΙΥ τὸν ἵππον ; 

(85 Απρ]ϊοὺ, “Ηαυΐηρ ρει οα α».᾽} 
- τὰ ἱερὰ κ. κ. τὰ σφάγια] Αο- 

οογάϊπρ ἴο Β. Ὧπᾶ Κ. τὰ ἱερὰ 86 
τε οπέγαἱ 5 (5 αὖ 11.1. 9), ἀμ τὰ 
σφάγια ἴϊια δέοοά οΥ ἠιουθηεοπέξ οὗ 
ἐῆ8 νἱοίτη. ΟΥ̓, σφάγια ΙῃΔΥ ἢᾶγα 
ΠΘΓΘ 1ἴ5 ῬΤΌΡΟΥ βισηϊ, οἵ γ͵οέέηιδ, 

ἃπᾶ τὰ ἱερὰ δε δαογίεο ἴῃ 56 π6- 
ΤᾺ] (85 δὲ ΥἹ. ἵν. 20 διὰ 25), ἴπ- 
οἸπαϊηρ [86 5ενεσαὶ αἰγουτηβίδη 68 
γΥΒΙΟἢ νγοηῦ ἴο τη8Κ6 ᾿ξ ζαυοιγδ Ὁ ]8 
ΟΥ ἀπέδυουγδ]6,---858 {Π6 φλογωπὰ 
σήματα, ἱ.6. [6 5δρ6 ἃπὰ πιοίίοῃ 
οὗ [6 απ οὐ {πῃ δἰΐασ, 1185 
ΒΙΏΊΟΚΘ, ἸΘΟΚΥ ΟΥ̓ ὉΠΙΌΘΚΥ 5ουΠαϑ, 
ὅζο., 566 ποίας ΕΥ̓͂. πὶ, 19. ΤΠ 
σφάγια πεῖα καλὰ πΠθη [86 1ἴ}- 
ἴξυπ815, μθατέ, Ὀ116, ἃπα ᾿νοῦ τ ΓΘ 
Βοδ] την δπᾶ ἴῃ Ἐπὶ παίυγαδὶ Ρ]8 668. 
566 Πιοῖ, Απέᾳ. 

10. καὶ ὃς:}., Αγ: Τὺ υ 59: 
- ὅ τι καὶ εἴη] ΟἿ, ν.2... 

ποῦ καὶ ἐπλήγη. Καὶ αἰτοοῖβ αἰΐεη- 
(Ἰοη ἴο ἴπ6 ραγε σα ἹΠΟΠΤΥ 1Π- 
ἰγτοἀμορα ὈΓΥ ὅ τι ἃπαᾶ ποῦ; {86 
ῬΓΪποῖραὶ ἴδοῖ Ὀεὶπρ δαπιῖεα, 86- 
ἴΏΔ]]Ὺ ΟΥΣΟΓ ΔΙΡτ πη ἢ 5 58Κ6. [ 

17. ἀλλὰ δέχομαί.1 ἩΓεϊ! 1 
λαὶϊϊ ἐξ (45 ἃ φοοᾶ οπηθπ). ΟἿ. 
Ηετοά. 1. 68 ; ΙΧ. 91. ͵ 



118.1. ΟΑΡΤ' ΥἹΠΠΙ. 51 18---29. 

ἰέναι τοῖς πολεμίοις. 18. ἱΏς δὲ πορευομένων ἐξεκύ- 
“ ᾽ὔ Χ 5» “ »“ ͵ μαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ἐπιλευπόμενον ἤρξατο δρόμῳ 

"“Ἤ ἥ Ἢ » “ ζ φ, ,ἢἦ ,ὔ 

θεῖν" καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷόν περ τῷ Ενυαλίῳ 
ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. Λέγουσι δέ τινες ὡς 
καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον ποι- 

ἴω “- γ Ν ᾿ Ἢ 5 “ 

οῦντες τοῖς ἵπποις. 19. Πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι 
ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. Καὶ ἐνταῦθα 
δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ “Ελληνες, ἐβόων δὲ 

» ΄ Ἁ “Ὁ ἤ » 3 ΓΑ ͵ὔ Ψ 

ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. 20. 
Τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι᾿ αὐτῶν τῶν πολεμίων 
τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν “Ελλήνων, κενὰ ἡνιόχων. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ 

ἴδ ὃ «᾿ Ἄ » δ᾽ [χὰ ᾿ 7 

προΐδοιεν, διΐσταντο' ἔστι ὅστις καὶ κατελήφθη 
“ δι. , ΓΡΕ ν ἡ 59ὰὶ ».Ν 
ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς" καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ 
τοῦτον παθεῖν ἔφασαν" οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν “Ελλήνων ἐν 

“Ὁ [4 Μ , Χ ᾽ ’ Ἁ  ἘΘΩ" “ 

ταυτῃὴ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ 
εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. 

21. Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς “Ελληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ 
αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προςκυνούμενος ἤδη 
ε Ἃ ς ᾿, “Ὁ ᾽ ᾽ » ’ »ΟΩΣ ἃ 2 ᾿' 

ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη διώ- 
» Ἀ “ »Μ Ἁ “Ὁ Ὰ Ε “ 

κειν ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ 
ς “ ο 

ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βα- 
,΄ Ἁ Ἀ ΕΝ Ὄν ΤΑ, “ » “-“ 

σιλεύς. Καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ 
Περσικου στρατεύματος. 22. Καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν 
βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦντο, 

18. τι τῆς φάλ.] Ραγέ 97) ἐδο 
ἴηι θασδῃ ἴο ἀπά ]αΐθ. 
- τῷ Ἐνυαλίῳ] Τὸ Μαγδ. Αο- 

ΘΟΥαΪηρ ἴο {π6 ϑμο δῦ αὖ ΤΉτιο. 
1. 80, {π6 ἀγϑοὶκβ 864 ἴο 51πηρ' ὕνῦο 
Ῥξϑδη8, ὁπ6 ἴο Μίαγβ θδίοσα Ὀδυ6, 
Δποίποῦ ἴο ΑῬΡΟ]]Ὸ δου. 

.. 19, πρὶν δὲ τόξ.] Βιιέ δο.0γ8 απ 
αγγοῖυ γοϑασῆθδ ΟἸΛΠΘΥ Ῥδτίν, ἐ. 6. 
δοζογο ἐΐον αγὸ ισἱέϊῖηι ὀοιυ-5ἢοέ 
ἀϊδίαηοο. 

20. ἐκπλαγείς} ϑ}. ν. 13. “ Τί- 
ΤΟΥ ῬαΙΓΟιΪβαβ,, Ρ, ὁτα48 72 
ἀοιση (Ὁ. ἃ ομδυϊοῦ), δοίη ραηῖο- 
δέγμοκ.᾽ 
- τιϑῇῖ Οη6 ΟΥ ἕισο. ΟἿ. ΑΥγη. 

Ταυο. 1Π|,111; (Νοόππδηιο, Β.) 
22. ἡγοῦντο] ΑΙ] {6 Μϑ85. 

(ἡγοῦνται, Ὦ. πᾶ ῬΡ.) ΤΟ 530Ὁ- 
βαααθηῦ ἰγαηβι το 0 {πΠ6 Ῥγθβθηΐ 
ἴθηϑ6 15. ΟὨδγδοίουιβίο οἵ {Π6 δηϊ- 
τηδίθα βύυ]6 οὗ παυγαῦνγνο, ἴῃ τ Π]ΟᾺ 



52 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [23---26. 
ἐφ ο Ἂν .«α ᾽ [4 ἂν Ἃ φ ἣ νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἢν ἡ ἰσχὺς 

αὐτῶν ἑκατέρωθεν ἢ, καί εἴ τι παραγγεῖλαι χρήζοιεν, 
΄ 7 “Δ ͵ » ͵] Ἁ ΄ 

ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. 28. Καὶ 
βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς ἑαυτοῦ στρατιᾶς 
΄σ » 3 “ “ , » ͵ὔ , ᾽ 

ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ᾿Επεὶ 
2 “ “ - -“ 

δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἐναντίου, οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ 

τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. 
24, Ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κα- 
τακόψηΐ τὸ “Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος" καὶ ἐμβαλὼν 
σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμέ- 

Ν 3 Ἁ ΝΜ Ἧ ε Ἂ νους καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακιςχιλίους" καὶ 
ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρταγέρσην 
τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. 

2ὅ. Ὥς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ 
΄, ες ͵ ᾽ Ν , ς ΄, Ἀ 

Κύρου ἑξακόσιοι, εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες" πλὴν 
4 5 “ » ᾽ -. ἐπ , Ν ε 

πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ 
΄ ͵΄ Ψ Ἁ ΄’ὔ ᾿ Ἃ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. 26. Σὺν τούτοις δὲ ὧν κα- 

“Ὁ ἃ ᾽ - “- 

θορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος " καὶ εὐθὺς 

(0) ἵν. 18, π.: ἀἰδέ, ΤΥ. ΒΕ. 

16 τυϊῦοῦ ἀδριοὐβ 566 η65 οὗ ὙΠ ἢ 
6 νῦᾶϑ Πἰπηβ6] 8ῃ 6υ6 τι πη6855, δηα 
ἀοίδ!]β ὑΠθτ ἃ5 1 ΤΠΘΥ οτΘ {Π6η 
ἴῃ σου86 οὗ δοῦοη. 80. ΡΒ] ἴδτοῃ 
ΤΟΙΊΔΥΚ5 (Ατίαχ. υἱ].) τὴν μάχην 
ἐκείνην πολλῶν μὲν ἀπηγγελκότων, 
Ξενοφῶντος δὲ μονονουχὶ δεικνέ- 
οντος ὕψει καὶ τοῖς πράγμασιν, ὡς 
οὐ γεγενημένοις ἀλλὰ γινομένοις, 
ἐφιστάντος ἄεὶ τὸν ἀκροατὴν ἐν 
πάθει καὶ συγκινδυνεύοντα διὰ τὴν 
ἐνάργειαν. .. - 

24. σὺν τοῖς ἑξακ. “ὙΠ δὲβ 
500,᾽ πηδη!Π!ομθα Ὀεδίοσα, νυ. θ.. 

20. ὁρμήσ. (ἑαυτοὺΞ) εἰς τ. δ. 
Παυΐηρ ἀαγίοα ὁ} ἴῃ Ῥαγβυῖί. 

-- ὁμοτράπεζοι] Ταδίο οογιρα- 
πῖοτιϑ. ΟἿ. Ογτ. ΝἼΠ. 1. 80. 

20. Οἰεβίαβ οἵ Οπίάιβ νγὰβ ἃ 

ατϑοκ ΡΒ γβιοῖδη ἴῃ Π6 ΤΟΡΊΪΔΥ 56Γ- 
γίοο οὗ Αυὐΐαχοσχοθβ, αἰγαοίθα πὸ 
ἀουθὲ ὈγΥ {π6 φραϊσομαρθε ὑΒΊοἢ 
Οτρθοκ ῥγδοιΠομοῦβ μδᾶ ΤῸΓ 50Π|6 Ὁ 
Ὁτη6 Θη]ογϑα αὖ {π6 οουτέ οὗ Ρεγβῖδ. 
Ηδ ντοΐρ, πη Ιοηϊο ατθοκ, ἃ Ηϊ5- 
ἰοῦ οὗ Ρεγβία δῃα δὴ δοοουπὲ οὗ 
Τπηα1ὰ, οὗ ΒΟ ἔγαρτηθηΐβ ΟΠΪΥ͂ 
Τοιηδΐη. ὙΥ̓ΒΘΙΠΟΥ ἔτοπι σι δηΐ οὗ 
σοοά ἰηἤοτγτηδίϊοη, οὐ οὗ Ἰπᾶστηθηΐ 
ἴῃ {Π6 86 οὗ Ηἰβ τηδίουὶ]5, ΟΥ ἵΤΌΤΩ 
ἃ Ὠδίιγαὶ Ἰονα οὗ [86 ΤΥ ]]ΟῸ5, 
ΟΥ 811 σοτηθὶποα, μ6 μδᾶ πο στϑρυΐα 
ἃ5 ἃ ἰδίου ΔΠΊΟΠΡ {Π6 δ πο πΐβ. 
ΗΙ5 δοοουηΐ οἵ {Π15 Ὀαϊ]6 15 ὑσδ- 
βουνά γ᾿ Ρ]αἴατοι (Ατίαχ.) τ 0 
ΒΡΘδΚβ ἢ ταῦθ οοπίοιηρέ Ὀοίὰ 
οὗ 1 δηὰ 105 δαΐμοσ. Οἵ. ΟἸϊπίοη, 
Ε. Η. 1. Ρ. 288, μὰ ἅππο. 398, 

. 



27---}.1 118. 1. ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 
οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπών, Τὸν ἄνδρα ὁρῶ, ἵετοξ ἐπ᾽ 

αὐτόν' καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ 
4 “ 7 ς 5 , Ν Εο 

θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ ἰατρός" καὶ ἰᾶσθαι 
αὐτὸς Β τὸ τραῦμά φησι. 27. Παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκον- 
τίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως " καὶ ἐνταῦθα 

΄ Ἢ Χ οὗ ““ Χ ς Ε] ᾽ μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος, καὶ οἱ ἀμφ 
» Ἁ ς Χ «ς , - ’ Ν “ » Ν 7 αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρων, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα 

2 Δ , ΄ ἌΝ Ἢ Ἑ ἢ 3 “ 

ἀπέθνησκον Κτησίας λέγει" παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἣν" Κῦ- 

ρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ 
» Ἁ ΝΜ  ΌΝ᾿ ᾽ Ἂ 53 7 ,“ ε , 

αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷς 28. ᾿Αρταπάτης δ᾽ ὁ πιστό- 
τατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχωνϊ θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ 

πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου 
περιπεσεῖν αὐτῷ. ᾿ 29. Καὶ οἱ μὲν βασιλέα φασὶ κε- 
λεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ" οἱ δέ, ἑαυτὸν 
ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην " εἶχε γὰρ 
χρυσοῦν" καὶ στρεπτὸν δὲ ἐφόρει καὶ ψέλλια καὶ τὰ 
» Ὁ“ 4 ὧν “ χ 2 , κ Ν 
ἄλλα, ὥςπερ οἱ ἄριστοι τῶν Περσῶν " ἐτετίμητο " γὰρ 
φ 

ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. 

99 

᾿ 

ΡΟ ΤΟ ΊΧ, 

1. Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν Περ- 
σῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασελι- 

κώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος ὡς παῤὰ πάντων 
εν 8 ὐδμόο.. ὦν .11. (Ὁ "᾿.21. 

27, μαχόμενοι] Αὶ ποιη. 808. οὗ 
{π6 κἰπά ποίϊοϑα Ὀν Μαίί. 562,η., 

γΥ ἢ νου Ὁ ΠΚῸ πέμπειν, Ὁ υ ΒἸΟῊ 
1Ὁῦ 85, ΟΥ̓ Πδα ΟΥ̓ΡΊΠΔ]]Υ, 105 ῬΙΌΡΘΙ 

ΠΥ 6 {π6 5υρ]οοῖ οὗ {ῃ86 σὑϑιρ 
(ὁπόσοι) 15 ἱποϊπα δα ἴπ {Π6 500]. οὗ 
{π6 ρατίϊο. (μαχόμ.) 

1. παρὰ πάντων] Βῳ 811. Παρὰ 
τὶ ρΘη. ΤῸ ὑπὸ ἄοθϑ ποῖ ΟΟΟΥ 
Οἰβθυμοῖα ἴῃ ἴπθ6 Απδῦ., δχοθρύ 

βρη, οἵ ζηονι---- δοδίαθ, ἃ5 11.1.17, 
πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως, . “ Ξεηΐ 
ῆοηι [μ6 Κιηρ,᾽ ἃπὰ 80 “βεπύῦ ὃψ 
δϊπι.᾽ 850. «1580 στ] νοῦ5 ΠΚ6 
ὁμολογῶ, νΥ 1 ἢ. Ἰπ]ν δοῖβ ᾿55 0] Πρ᾽ 
θη ἃ ῬοΥβοη, ἃπα ἴπθη οομβιἀογθ 



54 ΕἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [2---5. 
΄ πὶ -» - -" 

ὁμολογεῖται τῶν Κῦρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. 
ῷ. Πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὦν, ὅτε ἐπαιδεύετο καὶ 
σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων ὃ 

΄ ’ὔ 9 ,ὔ ,’ὔ « -“ 

πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. 8. Πάντες γὰρ οἱ τῶν 
ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις 
παιδεύονται: ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι 
». ᾿] Ἁ ᾽ Ρ] Ἁ εὖ. ..,8 -“ ἃἅψι Ἦν ἿἮῃ - » 

ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι, οὔτ᾽ ἰδεῖν ἐστι. 

4, Θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τοὺς τιμωμένους ὑπὸ βασιυ- 
λέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους: ὥςτ᾽ 
εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχε- 
σθαι. 

ἃ5 ἄοπα ὅψ μἷτη. ((. Π. νἱ. 14.) 
ΤΠυ3--- παρὰ πάντων ὁμολογία, 
ἐπ δατηϊββίο ἐπῃαΐ σοτηθβ 2) 1 
811: παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, “ἴξ 
ἰἴ5 δαποίίοα ὃψ 811. ΟὐΟτηρᾶτα [86 
ΔΠΔΙΟΘΟΙΒ π|ι56 οὗ ἐκ στ σαη. 1. 
6,---ἀπα 11.18, (φόβον ἐκ. ..); δπᾶ 
Π. τὶ. 1, (ὁμολογουμένως ἐκ...) ; 
-ἀαπα αἷξὸ οὗ ἀπό, Τῆυο. 1Π|. 82. 
-΄Ἴ 15 [6 βᾶτὴηθ πῃ οὗ ἴῃ Ἐπρ- 
ΠΒῊ ἦ 15 ἢγβί τηθϑηΐϊηρ νγὰβ 
οηι (οἵ) -- (' τεσεϊνθα οὔ’ -- 
“ξοσίῃ 97 ἴὰ6 ἤτε,᾽---ι 15. 1ἢ 2γοηι 
Πρᾶυθη οΥ οὗ (ἐξ) πηθη9᾽). Ηδποα 
-τϑῖηοθ 8ὴ δοΐ ἀοπθ ὅψ ἃ Ῥϑύξοῃ 
(85 δρϑηΐ) πᾶν Ὀ6. οοποοίνθα ἃ5 
φγοσθθαϊηρ 2 γηι (1. 6. 977.) Βΐπι (85 
68.156) 97) ἴῃ οἱά ἘπρΊΞη 5. ἀϑθα 
ΤΟΟΊΥν πΠΘγ {Π6 πποάθγῃ 5180- 
βςαϊεβ ὄψ; 6Χχ. θυ. “Τοσβάκθὴ οὗ 
811," --- τοϊδοξθα 97 τηθη," ὅτ. ὅσ. 

8. ταῖς βασ. θύραι] Αἀ ἐΐο 
Αἴησ᾽ δ οοιιγέ. Ἐτοτὰ ἴΠ6 Ἐδϑίθση 

ὅ. Ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον 
ω ς “- 50." 3 -“ ΄ τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ 

τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι" ἔπειτα δὲ 
φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι. "Εκρυι- 
νον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς 

(ἃ) Π. ν. 7. 

οαβίοτη οὗ νταϊξπρ δὲ ἴμ6 τονδὶ 
ϑαΐε5 (θεραπεύειν τὰς τοῦ βασ. 
θύρας, Ὄγτορ., οἷ. Ξὰρ. ἢ. 11,) ἴο 
Ργοβοηΐ ρεϊϊτομβ, ἅσ., αἱ θύ 
Ὀδοδηθ ἃ Ρῆγαβα ΤῸ ἔμ Ἐουδὶ 
τοβϑιάθποθ, ἃ5 6 Τυτκίβῃ οουγί ἰδ 
ἂὖ (ηὶ5 ἄὰν Ξίν]δα “{μ6 Ροτίε,"-- 
δια ἂἃκ ἢ τ ἴπ6 Εογαὶ Ῥαΐδοα ἰδ 
ΟΔ]]6α “ ἐλθ Οοιιγέ ;᾽ ἔτοτη ἔπ6 βᾶτηῆθ 
οδιιδα ἴῃ θοΐἢ ο8565,-ο-͵ἼἰἈΙ 6 " Οαΐοβ ἢ 
δπα {πε “ Οουτί᾽ (πία Κεορὶς) Ὀεὶπρ 
Κηοστη 8η6 τοααδπίβα ἃ5 {Π6 Ρ]δ 65 
γθθγα {π6 Κιὶπρ Ξβαΐ ο δατηϊηϊβίοσ 
7αβέϊοα ἀπά ἐγαηβδοῖ Ὀυβῖπθββ. ΟΝ. 
Ῥξβαϊτὴ 127, νυ. 8, δπᾶ Ώδηῃ. 1]. 49. 
ΤῊ δαἀνδπίδραβ οὗ ἃ οουτί δαὰ- 

οδίϊοι ἃγ6 δϑεϊπηδίθα γοῦν αἰ ΈΓΘ ΠΟΥ 
ἴπ {86 Ογτορ. {ΥΠ|.. νἱϊϊ. 13.) -. 

ὅ. μᾶλλον πείθ.} " Μαρὶδ φια: 
υοἱ ἐὶ σι 86 τη} ΟΥΟΥο8. 6: 
Κ 
»Ξ φιλιππότατος. . . . χρῆσθαι, 
Ἑερεαὶ ἐδόκει. 



6--10.] 118..1.. ΟΑΡΌΤ' ΙΧ. η5, 
, . “ 7 εν Ν , 

τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρο- 

τατον. , ᾿Επεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρό- 
" τὩ εθ.---.--αΕ-. ἴ- τυ τατος ἣν, καὶ πρὸς τὼ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. 

Καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομενηνῦ οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμ- 
πεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου" καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, 

Ψ Ἂ ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς φανερὰς εἶχε, τέλος δὲ κατέκτανε: 
καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαρι- 
στὸν ἐποίησεν. 

7. ᾿Επεὶ δὲ κατεπέμφθη ὁ ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης 
,ὔ Ν , -“ 7 Ἁ ͵ 

Δυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, 
στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει εἰς 

“ , Ρ] “ “ Ἂ 3 , 

Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν 
αὑτὸν ἃ ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαυτο 

ὶ " ΄ θ ᾿ » ς , , δὲ ᾽ καὶ εἴ τῳ σύνθοιτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν ψεύ- 
»Ἶ ἈΝ ΟῚ 3 , Ἂ Ρ] “Ὁ ς , δεσθαι. 8. Καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις 

᾿] 

ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέ- 
μιίος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν 
παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. 9. Τουγαροῦν ἐπεὶ Τισσα- 
φέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον 

ς Ω εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους, πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δέ, 
σ΄ ᾽ , Ὰ , , 5 “ 

ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύγοντας προέσθαι, ἐφοβοῦντο 
αὐτόν. 10. Καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτε 

(Ὁ) τἶι. 206. (ο) ἰ. 2,5. (ἂ) ἢ. 21,5. ()}.7. 

8, καὶ γὰρ οὖν] Αἀπᾶ οοπδ6- 
φιρηέϊψ.. Οἵ. 8. 12. 
-- ἐπιτρεπόμεναι] (ΟὈοηιηοϊἐἐΐης 

ἐλοηιδοίυοβ ἐο λτϊ8 ργοέθοξϊοη.---- οἵ 

6. τῇ ἡλικίᾳ] ἐ. 9.16 Φ5:. Ογτ. 1. 
Φ. ᾿ 

᾿- καὶ πρ. τ. θ. μέντοι) Απᾶ 
φδογίαϊηίψ .. Τηΐτα, καὶ τὸν π. μέν- 
τοιξ- ἀπά γοί.. ὅδε τη. α.Ρ. 400. 

7. Φρυγίας τῆς μεγ.] ΟδηίτΑ] 
Ῥῃγνρῖα. 1[,68567) (τη {τ 6) ῬΉτΥ- 
θα, Ν. οὗ 320118, οσουΓ8, Υ. νἱ. 24. 
- περὶ πλείστου ποι.] ΑΙ. 

ΙΕ΄ Β. 282, 
. --- σύνθοιτο] Αἰἰϊοὺ [ὉΥ συνθεῖτο, 
85 1 ἔγοιη 1παϊΐϊο. συνεθόμην; 80 
πρόοιτο, 810. Μαίϊ. 208, 2. 

ἄνδρες, “ ἐλο μοορίθ, ἃγ8. Ἠθσ6 ορ- 
ΡοΒβᾶ ἴο “ ἔλθ οἱἐτοδ᾽ ἃ5 ταργδβδϑῃίθα 
Ὀγ {π6 ΕΧΘΟΆΓΙΥΘ, ΟΥ̓ ΤᾺ] Ηρ Ῥατέγ. 
- μηδ. παρὰ τὰς σπ.} “ Νοίῃίηρ; 

αὐ ναγίαποο ιὐἱέδ ἴὰ6 ἰγϑαίϊεϑ.᾿--- 
Τλΐουα!ν Ἅ Νούμ!πηρ δεοδίαρ, 1. 6. 
οἕΐαν ἑΐαη ἴμ6 ἰχεδίθ5.᾽ Οἵ, Το. 
Αὐπ. Γ΄. 1060. 



56 ἘΧΡΕΒΙΤΙΟ ΟΥΒΙ. [11---14. 
οὐκ ἄν ποτε πρόοιτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, 
οὐδ᾽ εἰ ἔτε μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ καὶ κάκιον πρά- 
ξειαν. 11. Φανερὸς δ᾽ ἦν, καὶ εἴ τίς τε ἀγαθὸν ἢ 
κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος " καὶ εὐχὴν δέ 
τινες αὐτοῦ ἐξέφερον, ὡς εὔχουτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν 
ἔςτε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξό- 
μενος. 12. Καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ 

»" ᾿ 49 δ “ 3 , Ἁ ͵ Ἀ Υ 

τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ 
τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι. 

18. Οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι ὡς τοὺς κα- 
κούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα 
πάντων ἐτιμωρεῖτο. Πολλάκις δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς 

,ὔ ε Ἃ Η - ᾿ - ' νὰ κ. 
στιβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν 
στερουμένους ἀνθρώπους" ὥςτε ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγέ- 

ἌΝ ἂ, 4 ΧΝ 2 “ » -“ νετο καὶ “Ελληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς 
, “ » » “ “ πορεύεσθαι ὅπη τις ἤθελεν, ἔχοντι ὅ τι προχωροίη. 14. 

Τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφε- 
ρόντως τιμᾶν. Καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ πόλεμος πρὸς 
Πεισίδας καὶ Μυσούς: στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς 
εἰς ταύτας τὰς χώρας, οὺς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, 

(ὃ νἱ. 2, π. (6) 11. 11, π. 

11. ἐξέφερον]---(ρτο-ξουθθαπΐ,} ἃ5. ΠΟΥΘΥΓ ΤηΔη ΒΡ Κα. ἰο φὸ γεῖ 
τιδοα ἐο φιοΐο οὐ γορογί. Οἵ. Ὗ. νἱ. 
ῬΑ 
- νικῴη] Αἰθοὰ ἔοΥ νικῷ. ὕπέϊὶ 

λο ελομίά λαῦο ομΐ-ἄοπο. Οἴ. 
π. 

- ἀλεξόμενο5] οφεϊέϊηρ δοΐέδ. 
ΟΥ Τῆς. 1. 42, ἀμύνεσθαι τοῖς 
ὁμοίοις, ἃπιἃ ΑΥ̓ΠΟ]α᾽5 ποίθ. ΤῈ6 
βοπξτηθηΐ νγὰ8 ἃ ἰαυουσιία Ἡδαίῃθη 
τηδχῖπ). 866 Απίσομο, 039, Βυΐ 
ἐτροίθ αἰββοηίθηβ ϑοογαΐθβ ἀοοθθδξ 
οὐκ ἀνταδικεῖν δεῖν, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν 
πάσχῃ. Ῥ]αῖο, Οτ. 10. Ρ. [Ιἰ 
ΔΒ ΓΟΒΟΙΥΘα ΤῸΓ ΟΠ6 ΠΟ ὁ ΞΡΔΚ6 

ξαγίῃμοσ ἴδῃ ϑοογαΐῖθβ, δπα ἐθδοῖ 
186 ΠΟΥ. σοΙηηδηθπηρηΐ, “Ποῦ 
ΥΟῸΤ ΘΠΘΙΪ65, διο88 ἴῃ πὶ ἰπαΐ 
ΟὐὙ86,᾽ ἄς. δὲ. Μείίῃ. ν. 44. 

12. ἑνί γε ἀνδρὶ] Οορ. {π6 
Τιαἰΐη “ἀππ8 ΟἹ ἶπη ποβίγᾷ φοαΐθ 
τηδχϊτηὰ.᾽ Οἵ, μας. 1Π|. 39. 
- τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν] Μέρη Γ᾽ οἷον 

ἄσψ. Μαί(ῃ. ὅ84. 
13. ἦν ἰδεῖν] .. ἦν Ξξ παρῇ (6εογ- 

ΉΘΥ6 ογαΐ); 80 ἐγένετο, ἰηξ, 
- ἔχοντι ὅ τι προχωρ.] ϑδεοιηει 

λαδορέϊ φμϊαφεϊα σογιποάμηι 6886. 
Δ εἰβκθ. 



1ὅ---19.1 118. 1. ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 57 
τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει, ἧς ἢ κατεστρέφετο χώρας, 
ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα: 1ὅ. ὥςτε φαίνεσθαι 
τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς 

΄, ᾿ . “ Σ 4 “ Ν᾿. Φ 
δούλους τούτων ἀξιοῦσθαι εἶναι. Τοιγαροῦν πολλὴ ἦν 
» , ᾽ ἴω “Ὁ 3 ῇ ᾿ [γ Ἂ 

ἀφθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν ὅπου τις Κῦ- 
ρον οἴοιτο αἰσθήσεσθαι. 

» Ἁ ’ὔ " 3 [4] Ἃ 

116. Εἴς ἡ μὴν δικαιοσύνην εἰ τις αὑτῷ φανερὸς 
5 ᾿ ᾽ν 2 “ 

γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο 

τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλο- 
κερδούντων. 17. Καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως 
αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο. 
Καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ οὐ χρημάτων ἕνεκα 

Ἃ, » “Ὁ » » 5 ᾿] Ἦν ἊΝ , 

πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσαν κερδαλεώ- 
Φ ᾽ὔ “ - “ 

τερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα 
, 3 Ν “Ὁ 

κέρδος. 18. ᾿Αλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προςτάξαντι 
καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε 

Ἁ “ 

τὴν προθυμίαν. Τουγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπηρέται 
παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. 19. Εἰ δέ 

«  , ᾿ “Ὁ , 

τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου κατα- 

Ὁ) 1. 8, π. 

15. ὥστε... ἀξιοῦσθαι] Οπᾶ γ»0 
“οϑαέ ει ἱσπαυὲ ργῸ δογυῖδ δογιηι 
ἀπμοογοηέιν. ἴ,θαποὶ. 

16. εἴς γε μ. δικ. 15. ἴο Ὀ6 60η- 
Βἰσιδα στ ἐπιδείκν. Το ἀἰβέϊη- 

σιυδῆὴ ἠϊπιδοι ἴηι ροῖπέ οΥ. .. 
᾿ς. Ρ. 

. 17. ἀληθινῷ] (ρφοῃυϊη6) ; 97, ἐδθ 
γίρηΐ δον; ἐγιιδίψ. “ ἡμαϊϊδ 6886 
ἀοδοί, ποῖ Ῥγορίου βυϊροπαϊα τη1}}- 
ἕδη58 56 οὐϑαϊθηιᾶ.᾽ Η. ογτιθ᾽ 
ἌΥΤΩΥ, ΤΟΥ 115 σ᾿ Πα] η6 ΤῊ ΠἸτῪ ΟΠ ᾶ- 
τδοίϑυ, 15 σοπίγαβίθα σὰ Αβιαῦ!ο 

ὙΥΤΩΐ6 5. ἴῃ ΡΈΠΟΙΔΙ, ἃ8 σΟΟα ΟΟΪῊ 18 
στ θα. Οομαρ. Αὐἰβῦ. ΔΒ δτη. 
517; Άδη. 719 ; Ποπαϊάβοη, (ΝΘ 
ΟΥ. ρ. 385,) οἰϊηρ καθαρὸς στρα- 

 ἘΉΝ 

τός. Ηοτοά. 1.211, ἀπὰ Τῆς. Υ͂. 8. 
-- ἐχρήσατο] Ηδ λαά αἕ λὲὶδ αἰ8- 

»οϑαί. 
[πο δογιβύστῃ αὖ ΘΧΡ]1668 5[8- 

τὰσπάσμη νἱἀθίυγ χρῆσθαι-εκτᾶ- 
σϑαι. Αα εἰδὴ δἱδὲ σοηιραγαῦθ, 
ΘΕ ν 1.25. ι} 10; ἐν: 9.10} 

19, ἐκ τοῦ δικ. Οἢ }ιδέ ργἱη- 
οἱρίοβ, ᾿μαῦ 15, “δὖ ὁποῦ βίοοκϊὶηρ 
γΠδύθυϑυ οουηΐτν Π6 σον τηθα, δηα 
Τα ἰβί Πρ ΥΘΥΘΠι168 ([ῸΥ {Π6 ΚΙηρ). 
--(Χχώρας 15 τῃ6 δηϊοοεαδηΐ ἴῃ ἴπ6 
βθηΐθηοα ἃπα οδϑ6 οἵ 15 τοϊαῦ, Οἵ. 
ΙΥ., ἵν. 2.) --- ΕῸΥ κατασκευάζειν 
(χώραν), ἴο [ΓΗ] 5ἢ τυ τ βίοοϊκ, ὈοΓῈ 
᾿να δπα ἀθδᾶ, βανϑβ, σαϊι]θ, Ὀυ}]α- 
ἴπν8, ὅζο. οἵ, (ἔοοη. ΙΥ͂. χὶν. 10. 



58 ἘΕἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [20----28, 
ὁ - Ἀ ’ -»" 

σκευάζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προςόδους ποιοῦντα, 
οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προςε- 
δῷ ὦ Σ δὲ 5. τὰ ) θαῤδῦῦα τε 

ίδου"Ε ὥςτε καὶ ἡδέως ἐπόνουν, καὶ θαῤῥαλέως ἐκτῶντο, 

καὶ ἃ ἐπέπατο αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν" οὐ γὰρ 
» -"» -“" -“ 5 “4 » 

φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πει- 

ρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασιν. 
ο Ε 

20. Φίλους γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο, καὶ εὔνους γνοιη 
Ἁ - ,ὔ 

ὄντας, καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ τι τυγχάνοι 
, “ Ἁ 

βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων 
7 Ἀ 7 ΄ Ἀ Ἁ ι 

κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. 21. Καὶ γὰρ αὐτὸ 

τοῦτο, οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ᾧετο δεῖσθαι, ὡς συνερ- 
γοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις 

, ᾽ὔἢ 8 

κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου ἕκαστον αἰσθάνοιτο ἐπιθυ- 

μοῦντα. 
-» -" 3 . Ἅ 

22. Δῶρα δὲ πλεῖστα μέν, οἶμαι, εἷς' γε ἀνὴρ ὧν 
ἐλάμβανε διὰ πολλά" ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα 

-“ , ΄, Ἀ Ἁ ’ « ,ὔὕ 

τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκο- 
πτῶν, καὶ ὅτου μάλιστα ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. 328. 

δ “ ΄, -“ , Ἃ 3 

Καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον πέμποι τις ἢ ὡς εἰς 
Β , Ν ᾿ ν᾽ ᾿φ 

πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων λέγειν ἡ 

αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο 

{2} ἡ, ὃς, 
- οὐδένα ἂν .. ἀφείλ. ἐ. 6. τί. 

“ΝΟ 086 ἐπ δμσῆ δαδθ8 στουἹᾶ 6 
ἀδργῖνα οὗ δυριιῦ.᾽ Βοίῃ Αοτγ. 
84 Πιηρογῇ, [παᾶϊο. μοῦ ἀδθποίθ 
λαῤέξμαϊ δοῖβ, ([π6 ἢγϑί ηιοηιθη- 
ἕαγψ, ἴΠ6 οἴμεσ οοπέϊμμοι,) τὸ- 
ΟὈΤΤΙΗΡ ὉΠΟΘΥ Οαγίδὶ πη ΘΟΠα 05 
ταίεγτϑα ο Ὀν ἂν. [Π 150. ἂν ἐπορεύθ. 
ΤΥ, ἢ. 10 (ιὐοια λαυθ.. .), οοη- 
αἰοη ποΐ, ἃ5 Π6γθ, {16]164.1 ΕἸ , 
850, :8., ΟΕ Υ1..5...11. 

φῇ. ποιῤμταιταῖ Μδάβ (ου μϊπη- 
5861{), σαϊποα ἃ5 ἔγι6 πά5. 
- “ὃ τι, ὃ. 6. τούτου ὃ τι. Κ. 
21. αὐτὸ τοῦτο] ὅ.61]. ἐπειρᾶτο, 

ΟΥ̓ ἔσπευδε. (καὶ... καὶ, 7ιιδέ α8... 80.) 

( ἄς να, 

-' ΕΟΥ 780 85 ΗΘ αἰπηδᾶ δ {15 ΘΓ 
οδ]θοῦ, (ἴογ {86 58Κ6 οὗ ν᾿ βὶοἢ θυθη 
δ6 Ὁπουρηῦ Π6 πϑεαρᾷ ἔγίθηα5,) υἱΖ, 
ὑμπαῦ ὨΘ τηϊσηΐ Πᾶνα ο0-Ορθυδίουϑ, 
80. 

22. ὅτου] 8.11. σκοπῶν πρὸς 
ἐκεῖνο ὅτου το. 

28. ἂν δύναιτο] (“Ἂν τοἀ πάδΓα 
γἱαἀθύατ.᾽ Ρ.) 1 15 ΒΌΓΕΙΥ ἃ8 ῬΙΌΡΕΓ. 
Δα 5]ρηῆσδηΐ ποτα, ἴῃ οτγαϊϊο οὉ- 
Ἰᾳαδ, ἃ5 ἰῦ νγουἹὰ θ6 ἰπ οταῦ. τϑοΐᾶ 
(οὐκ ἄν δυναίμην,)---- τ δΥκίηρ ἀ6}1- 
οαἴοὶν {πΠ6 οοπαϊξϊοπαὶ ΟΠ δγδοίου 
[Π6 Θχργθββίοῃ. Ηβδ τῃ68}8 ἴο ΒΥ 
41 5ῃου]α ποὺ 6 8016, 7 1 γγθ 6 
αἰβροββα, οὐ, "271 τοϊαϊπθα {μϑιῃ. 



94-- 991 118. 1. ΘΑΡΌΤ ΙΧ. 59 
τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμη- 
μένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. 24. Καὶ τὸ 
μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν 
θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἣν' τὸ δὲ τῇ 
ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι 
χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμουγε μέλλον δον ἐϊ ἀγαστὰ εἶναι. 

25. Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖ ἧς πολλάκις, 

ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτε οὔπω δὴ πολλοῦ 

χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι' τοῦτον οὖν σοὶ τὰ 
ἔπεμψε, καὶ δεῖταί σου τοῦτον ἐκπιεῖν τήμερον, σὺν 
οἷς μάλιστα φιλεῖς. 26. Πολλάκις δὲ χῆνας ἡμι- 
βρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα, καὶ ἄλλα τοιαῦτα, 

ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα' Τούτοις ἥσθη Κῦρος" 
βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. 27. “Ὅπου δὲ 
χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δ᾽ ἐδυνατο παρασκευά- 
σασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχερν ὑπηρέτας ͵ ͵ καὶ διὰ τὴν 
ἐπιμέλειαν, διαπέμπων ἐκέλευε τοὺς͵ ̓ φίζους τοῖς τὰ 
ἑαυτῶν σώωατα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν 

χιλόν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν.9 
28. Εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν 
ὄψεσθαι, προςκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς 

“ ἃ ἊἉ Ψ Ψ 5 -᾿ ᾿ ΄ 50 
δηλοίη, οὺς τιμᾷ" ὥστε ἔγωγε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα; τ. εν: 

κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι, οὔτε ᾿Ελλήνων οὔτε 
βαρβάρων. 329. Τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε' ἡ) παρὰ 

Χ ,ὕ ΄ δ" » Ἀ 5 ͵ Ἂ, 7 

μὲν Κύρου, δούλου ὄντος, ζοὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα: 
(αι) ἐπ 20, ᾿ρ 8.. 00) ἰὐΣΊδ, τς (Ὁ) νι 8ι 

δύναιτο αἰϊποιΐ ἃ ψουϊᾶ οοΥ- οΥαΙΪΟΠῚ5 ππτὶ8 ΧΘΠΟΡΒΟῊ ἔδο 116 {{]- 
ΤΕΒΡΟΠα [0 οὐ, δύνι 'μαι ἴῃ οὐδῖϊΐο ρ]ηΐα τ 6] Θχθρ]α. ἨἩδη- 
Νροία, .1 οᾶἃ ππωδον δὰ τῇ κα Ὁ]. Ῥτοὶ. ΟἿ, 10; 5. 1.11: 
σϊτπουὺΐ παηαοανο ἐο δα ἴο ἅπν τοπαϊοη. 1. 15.᾽ Β. 
οὗ δηὴγ Κἱηά. - τὴν ἐπιμ.] Τὴθ ργουϊδίοη 

24. τὸ μὲν τὰ μεγ. ̓  (ΤΠ ἴδοῦ) τιαᾶθ 7ον λΐηι. 
ἐμαῦ ἐπ φγραΐ Ἐχν ἢ 5ιι:γραδδοᾶ 8. ἀκούω 15 οἴζαδη τιβ66 ἴοτ ἀκή- 
5 {τ]6 πα 5 η σοη͵ογυίηΐ ζαυοιγο. κῴα. 761, 396; Μαίύ. 804, 2 ; ΟΥ, 

27. εἴη. « . ἐδύνατο] '" δῖο ναγϊαεα βάρ. υἱ. 6. 



60 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [30--ΟΡ, 
Ἁ ᾽ 

πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε' καὶ οὗτος δὲ ὃν ᾧετο 
πιστόν οἱ εἶναι, ταχὺ αὐτὸν εὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ 
ε “- “ “Ὁ 

ἑαυτῷ " παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, 
ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ 
μάλιστα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, νομίζοντες παρὰ Κύρῳ 
ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ 
βασιλεῖ. 80. Μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ 
τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον, ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ 
κρινειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ 

7 » ΄ Ν ᾽ -“ ,ὔ ε 

βεβαίους. 51. ᾿Αποθνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ, πάντες οἱ 
παρ᾽ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι μαχόμενοι ἀπέθανον 
ς Ἁ ΄ Ἁ » ,ὔ : Ἁ ΟΥ̓ΨΥ ὁ 

ὑπὲρ Κύρου, πλὴν ᾿Αριαίου' οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγ- 
χανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων: ὡς δ᾽ 

ἤσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν, ἔχων καὶ τὸ στρά- 
-Ὁ φοε -“ 

τευμᾶ πᾶν οὗ ἡγεῖτο. γα] γσψον αν--» 

ΠΑΡ Σ.: 

1, Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ 
ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων 
εἰσπίπτει εἰς τὸ Κυρεῖον στρατόπεδον" καὶ οἱ μὲν μετὰ 
Ε , 3 »᾿ [«4 » ἈΝ ΄ Ἀ -“ 

᾿Αριαίου οὐκ ἔτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ 
ς - 7 ,) Ἀ , » ΄ 

αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμόν, ἔνθεν ὥρμηντο 
“ δ᾽ ξλ ’ὔ ὦ -». ΠῚ δὸ -“ φ 

τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὃ ὁδοῦ. 2. 

Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρ- 

πάζουσι, καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα, τὴν 

(φ) 1. 24. (8) ἶν. ὅ. 

29, οὗτος] 5611. ΟΥτομΐ85.----ΕῸΥ ὃν ἃτα οὔζοῃ οοπξαξθα ἴῃ ἐμ ΜΒ, 
ᾧετο πιστόν, 566 Υἱ. ὃ. ᾿ς ΟΕ. ΤΠππῚ δ ν΄ 

81. οἱ παρ᾽ αὐτὸν. . . . μαχόμ. 1. εἰσπίπτει ἄρτϑαβ ἴῃ ΠΌΠΙΘΕΥ 
Εἱολέϊηρ ὃν πὶβ δἰαο. ΟΥ. ᾽ϊ. 7, πα. σπ 5. ρμγίποῖραὶϊ ϑαθ]οοὺ βασι- 
παρὰ, Μ85. (οἱ περὶ αὐτὸν φ. 8.) λεύς. ΟΥ̓ 11. ἰν. 16. 
566 500. Υ}1]. 27. ΤῊΘ ὕνο ΡΓθρΡΟϑβ. 



8--6. 118. 1. ΟΑΡΌΤ Χ. 6] 
ι ς 

σοφὴν καὶ καλὴν λεγομενὴν εἷναι, λαμβάνει. 8. Ἢ δὲ 
Μιλησία, ἣ νεωτέρα ἣν, ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασι- 

ὔ 3 ͵ Ἁ Χ “ ς ω ΓΠΌ  , ᾿ 

λέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν Ελλήνων οἱ ἔτυχον ἐν 
Ἁ Σ , 

τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες, καὶ ἀντιταχθέντες πολ- 
λοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν " οἱ δὲ καὶ αὐτῶν 
» , ᾽ Ἁ ΝΜ , ᾽ Ἁ ᾿ ΑΝ » ἀπέθανον" οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν 

Ἂ Ν » « , ᾿] ΟὟ » “- ἈΝ ΄ Ἀ καὶ τὰ ἄλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ 
ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν. 4. Ενταῦθα 
διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ “Ελληνες ὡς τρι- 
ἄκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ Ὁ αὑτούς ὡς 
πάντας νικῶντες" οἱ δὲ ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νι- 

κῶντες. ὅ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἤσθοντο οἱ μὲν “Ελληνες ὅτι 
βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, 

ς 

βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ “Ελληνες 
νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτούς, καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχονται “ 
ὃ ’ 5 00 ὃ) Ἁ Ὰ 10 ἤ Ἁ 

ιώκοντες, ἐνταῦθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἀθροίζει τε τοὺς 
“Ὁ Ἁ ’ὔ ς Ἁ ᾿] , 

ἑαυτοῦ, καὶ συντάττεται' ὁ δὲ Κλεαρχος ἐβουλεύετο, 
Πρόξενον καλέσας (πλησιαίτατος γὰρ ἣν), εἰ πέμποιέν 
τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. 

6. ᾽Εν τούτῳ καὶ βασιλεὺς πάλιν δῆλος ἣν προσιών, 
ε 

ὡς ἐδοκει, ὄπισθεν. Καὶ οἱ μὲν Έλληνες στραφέντες 
παρεσκευάζοντο, ὡς ταυτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι 
ς Χ ᾿ ἣν - ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ἣ δὲ παρῆλθεν ἔξω 

(Ὁ) ἵν. 8. 

3, γυμνὴ) ΟἸἰοαξ-Ἶ055, ΜἸΤῊ πο- 
ἐπὶπρ ὁπ Ὀαΐ ΠΟΙ ὑπάθυ ρϑιτηθηΐ 
Βυιτών). ΟἿ. 5ι. ΖοΒπη, ΧΧΙ. 7, 
ἢπΠα Ὑἱτρ. αἀδθοτῖρ. 1. 299. Νυάιβ 
Ε͵8, Β6Ι6. πὰ. (ΟἿ. ΙΝ- 1ν. 12. 
- πρὸς τῶν Ἑλλήνων] [{ 15 
ΡΓΟΡΔΌ]6 μα πεῖ τῶν Ἕλλ. 15 
Πδρεπάθηξ ὁπ ἐκείνους, {πΠ6 500- 
ργοϑβϑα δηἰθοθαρηΐ οἵ οἵ---οισαγ 8 
[ἐδ086) 07) ἐλ Ογροῖς ιὐἦο, ἄο. 
566 Πούγευεσ ΙΥ͂, 111, 26. 

(6) ἵν. 18, π, 

- ἐντὸς αὐτῶν] “ἢ ᾿ΡΒΟΓΌΓΩ 
οαϑίγβ.᾽ ὙΥ̓εἰβκθ. 

4. νικῶντες} “ Νικᾶν 522} }6 ΡΡΓ- 
ΤΕΡῊ νυ Βάθοι, Οὗ, 10 1.1. 
- ὡς πάντες νικ.] “Δ 1 8}} (Ἰ1Π6 

ῬΕΥΒΙΔη5᾽) ... 1.6. “88 17 ΤΠ6Υ ΕΤΘ 
οὐοΥ γι ἤοΥ6 Υἱοϊουϊοιιβ.᾽ 

ὃ. στραφέντες παρ. Εαοοε γοκνια 
απ σοῦ σοξέϊηρ γϑαᾶψ. 
- ὡς ταύτῃ π. κ. δ.1] Ἑαχρεοΐησ 

(μἴτη) ἰο δάγαποο ἴπ (παΐ αἰτοοίίο, 



52 ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [7--.10. 
κ᾿ ᾽ ΄ ι ’ὔ “ιὰἙ , 3 Ἀ 

τοῦ εὐωνύμου κέρατος, ταύτῃ καὶ ἀπήγαγεν, ἀναλαβὼν 
Ν Ἁ 5 “ ζ Ἁ Ἧ ᾽ ΄ 

καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατὰ τοὺς“ Εἴλληνας αὐτομολήσαν- 
.Ἶ : , Χ Ἁ Ἁ ν᾽ “ « Ν 

τας, καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. 7. Ὃ γὰρ 

Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ. 
διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς “Ελληνας πεὰ- 

Ἵ ΄ Ν “ ἈΝ »Ὸ ΄ ταστάς: διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένα, διαστάντες 
δ᾽ οἱ Ελληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς" ᾿Επισθένης 
δὲ ᾿Αμφυιπολίτης ἦρχε τῶν πελταστῶν, καὶ ἐλέγετο 
φρόνιμος γενέσθαι. ὃ. Ὃ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης, ὡς 
μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ 

Ἂ, “ 2 ῇ, Ἀ “-“ ς , 2 -“ 

τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν πρρενντα ἐκεῖ 
συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμὸϑ δὴ πάλιν αξάμενοι 
ἐπορεύοντο. 9. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ "τὸ εὐώνυμον 
“Ἑλλήνων. κέρας, ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν 
πρὸς τὸ κέρας καὶ πεῤριπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς 
κατακόψειαν' καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας 
καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. 
ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς ἩΤΟΡΗΒΟΣ ἄ 

εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἐνᾳντίαν 
ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνήει. 
“Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, αὖθις 

δηᾶ ἑπέοηαϊηρ ἴο τϑοοῖγα (ἘΠ). 
Οὗ. 1. θ,π. ὅσοι 5 {Π6 ΤΟΙ Δ1}.- 
4016 Ῥονγαῦ ὙΒΙΟἢ ὧς, ἴῃ ΘΟΙΔὈΙΠ8- 
τἴοπ ἢ Ῥδυ 0165, ΘΟ ΘΒ ΠΡΟΝ 
{πΠ6 ατθοὶς Ἰδηριιαρθ ἴο ΘΧΡΓΘΒ58 
σΟΙΡΙΘχ ἰάθδ5 σιτῃ ΘἸθρᾶποθ, ὈΤ6- 
νἱΐγ, δὰ Ῥγθοϊβίοη, ΟὈΟΙΏρΡΑΙῈ {Π6 
δαυϊναϊοηῦ Τιαἰϊη (85 σίνοῃ Ὀγ Κι.) 
“Ῥιωέαηΐοδ οῷ ἤδς ραγέο γορθηῖ 
ΑΡΘΥ ΘΘΘΏ ΜΉΝ, οὐ ο)ιι8 ἱηιροίμηι αο- 
ορρέμγ.᾽ 

7. διήλασε... κατὰ τ. Ἕλ. Η: 
ομαγροά γίσλέ ἀραϊπϑδέ ἐδο ΟὟ. απὰ 
ἐλγοιισὴ ἐδθηι. 
- μεῖον ἔχων ἄπ. ΗΠ μαά οοηῖο 
47 ἐλο ιυογϑί. 

10. , Εν ᾧ ὃ 

τὴν φάλωγγα 
3 ῃ 

ὄσννα, ὄγενας εἶδον οἱ 

9. τὸ εὐώνυμον] Τῆαῦ νοι ᾿αᾶ 
Ῥδθη {π6 οἵ τυῖηρ' ἴῃ ἔουτηῖπρ πὸ 
οὗ Ὀαί6, νἱζ. Μϑπομβ αἰ β0 
(τ. 1, ἀπᾷ ν]. 4,)--ἰΠουΡ ἢ πον, ο 
ὈΥ ἔδοϊηρ ἃρουΐ, 1 δᾶ ὈΘΟΟΙΩΘ 
{πὸ γέσῆΐ. 
- ἀναπτύσ. “ Τὸ 7)2ο1ἃ δαοῖΐ [μὲ 
σὶρ, Δηρ]. “ἴ0 ὙὙΠ66] τουπᾶ;, 5 
ἃ5 ἴο 1411 Ὀδοῖς ἀροπ ἐἢ6 ΥἹΥΘΓ. 
- ποιήσασθαι] ἴο οδι86 ἴο Ὁ 

[ῸΓ ἐπμοιηβοῖναβ, “ἴ0 σοῦ {86 στῇ 
ὈΘμϊπα {ποπι.᾽ ΟἿ ΥἹ. ν. 18. 
- καὶ δὴ] ἄς. ὕυδέ ἐλοη ὃ 

Κίηρ Παυηρ' Ραϑδρά Ὁγ. 
10. Οομδίγιθ ὥσπερ ν 22} 

αὐτὸ σχ. 



Ρύκνεύ ἩινΨ 

ἃ 1..16. 118. 1. ΟΑΡΌΤ Χ. 63 
, 5 , Ἦν» ΓᾺΡ “ Ἃ 

πάλιν παιανίσαντες ἐπήεσαν πολὺ ἔτι προθυμότερον ἢ 
᾽ 5, 

τὸ πρόσθεν. 11]. Οἱ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, 

ἀλλ᾽ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον 
7] 8 , 3 Ἂ ΝΑ͂Σ οΨ 

μέχριῃ κωμὴς τινος" ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ελληνες" 
»"» 7 5 5 

89. τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστρά- 
φ..0 Χ , Ἀ Ν , » [͵ πῃ. 

φησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκ ἔτι, τῶν δὲ ὑπ- 

πέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γυγ- 
ἴὰ - “Ὁ 

νώσκειν. Καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν -ἔφασαν, 
ΕῚ , ὃ ἴω , : ἀετόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτης ἀνατεταμένον. ὃ 

» “ ᾿ 

18. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ “Ελληνες λεί- 
Ἁ Ν Ν ,ὔ ς ς ἴω » 7 » πουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς" οὐ μέντοι ἔτι 

ἀθρόοι, ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν - ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν 
ς ὔ , Ν Ν Γ »: 7 «ς 

ἱππέων" τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. 14. Ὁ 
7 

οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ 
5 

ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Δύκιον τὸν 
Ὁ ε οὖ 

Συρακούσίον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον, καὶ κελεύευ 
δὸν. ὰ ΓΆΡ - ΄, Ὁ» ἢ  Ὑ-. 

κατιδόντας τῶ ὑπέρ τοῦ λόφου τι ἐστιν“, ἀπαγγεῖλαι. 

15. Καὶ ὁ Λὕκιος ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπωγγέλλει ὅτι 
΄ Ν Ν ἴω ᾿ φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. Σ᾽ χεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἣν, καὶ 

Ἧ “ 

ἥλιος ἐδύετο.ς 16. ᾿Ενταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ελληνες, 
Ἂν θέ Θ Ν “ 5 ,ὔ ..“ [χ4 Ν καὶ θέμενοιΞ τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο: καὶ ἅμα μὲν 

ἴω “ ες 

ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο, οὐδ᾽ ἄλλος 

(ἃ) Π. ἢ. 18.᾿ 

! 

11. ἐκ πλέονος] “ΤΌΟΚ ἰο Πρ] 
δοῦπον. . .᾽ (6 ἰοπρίηιίογθ), ἢ. 6. 
ἢ ἃ ρτθαΐοῦ 5ρᾶο6 Ὀδυνιχύ ἐμ θτη 
ἔμδη Ὀδοίογα, (Ὑϊ. 19). Οἱ, ΠΠ. ἢ]. 
9. Το. ΤΥ. 14, διὰ βραχεός. 
12, Κώμης] Οἴθιαχα, Δοοογα]ηρ; 
ἴο ΡΙαίΔγΟἢ. 
-- γήλρφος] Οπα οὗ {π6 ἁγ οἷ 4] 
τηοαπαϑ (οΔ]16α Το 5), ΟΠγδοίοτ!8- 
ἐἰς οἵ Βαρυ]οπῖα. Αἰἴηϑν. Ρ. 97. 
 ---Οπ' ἀνεστράφησαν)  αορά γομηᾶ. 
- ὥστε τὺ. ποιούμενον μὴ γιγν.} 

(6) ν. 14,1. 

“80 ἐμαί ἐλον (ἐδ Ονγοοδ) ζποιν 
ποΐ εὐδμαΐ τσα58 αοἵπρ ;᾽ ἃ. 6. σμαῖ 
ἴπ6 ΘΠΘΤΩΥ ὑγΓ6 ἃροπί. 
- πέλτης] Ξ-Ξ- λόγχης, ϑιυϊαδβ. 

(δόρατος, Ἠ65γ0}..)---Τὸ σημεῖον 
(Κύρου) αἰετὸς χρυσοῦς, ἐπὶ δόρατος 
ἀνατεταμένος. ΟΥγ. ὙΠ]. 1. 4. 

15. καὶ ἥλιος} Εὸγ καὶ (φοάθηι 
οἰΐαηι ἐθηιροῦ 6) 866 ἴΥ͂, 11. 12,8. 

160. θέμενοι τὰ ὅπ.] αυϊηρ 
σγοιωνα θα αγηιδ. .. Οἷ. ν. 14,1. 



“ 

θ4 δ, τνρο ιηρΝ ΟΥ̓ΕΙ. [17--.-:-:9. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδ παρείη" οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνη- 
κόταϊ, ἀλλ᾽ εἴκαζον ξ ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ κατα- 
ληψόμενόν τι προεληλακέναι ον ὙΠ μκῷᾷ οἱ ἐβου- 

λεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ Μ ἐνταῦθα 
ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οὖν 
αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ ΕΞ: πόσων 
τὰς σκηνάς. 18. Ταύτης μὲν οὖν τῆς ἡμέρας τοῦτο 
τὸ τέλος ἐγένετο. Καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων. 
χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμέ α καὶ εἴ τι σιτίον ἢ 
ποτὸν ἣν" καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴνου 

ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος ἵ ἵνα, εἴ ποτε σφοδῥὰ λάβοι ΐ 
τὸ στρατόπεδον ἔέδοια ,. διαδοίη τοῖς “Ελλησιν" ἦσαν 
δ᾽ αὗται τετρακόσιαι, ὡς ἐλέγοντο", ἅμαξαι" καὶ ταύ- 

τας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. 19. “Ὥςτε ἄδειπ- 
νοῦ ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν ᾿Ελλήνων" ἦσαν δὲ καὶ 

ἀνάριστοι " "πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμᾶ 
πρὸς ἄριστον, βασιλεὺς ἐφάνη. Ταύτην μὲν οὖν τὴν 
νύκτα οὕτω διεγένοντο. 

(ὃ ἅ.10. 

᾿ 

; 
, 

͵ 

(6) υ.1. (ΕΑ ν.7. 

17. δόρπηστον] (Κυριολεκτεῖται 
περὶ τοῦ στρατιωτικοῦ ἐμβρώματος 
τοῦ κατὰ δείλην. Ατὶδύ. 8060]. 
γεβρ. 103.) [Ιὖ 18 [1886 ηεϊέέαγν 
ἴθιτη ΓῸΓ {Π6 δυθηΐηρ τη68], ἃ 
δόρπον 15 ἴμ6 Ηοτηεγῖο, πα δεῖπνον 
16 Αἰῇς. (Ο . ἄδειπνοι, ἱπῇ. 19.) 
Τὸ 15 ΠΕΙῸ ΒΡΟΚΘΗ οὗ 85 ἃ βρεοϊῆο 
{πὴ6 οὗ ἀν, νι ῖοἢ, ἔγομπι 50}. 18 

αἵ 564., τηϑῦ ἢᾶνα Ὀδθη δροιΐ 
αυβκ. Τὴδ δεῖπνον νγὰβ ἃ {06 
δούογ βαηβεῖ. Ασὶβῦ, Εςο]. 652. 

19. καταλῦσαι) ΤῸ λαϊέ; 
ῬΘΙ͂Υ “ἴο Ἰοοβα σοπῃρ]οίεϊν, 

ὁδὺν (ἐο ἤπὶδ}). 866 ἄστη, 18 
Ι, 186. 



:..81 118. Π. ΟΑΡΌΤ 1. θῦ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΆᾺΒΒΑΣ [Σ, 

π- 

ΟΜ οὐ νέος γἱδδ ἡ 

Ι. Ως μὲν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ βλληνικόν, ὅτε 
ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐ ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν 

τῇ ἀνόδῳ ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος 
ἐτελεύτησε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ 
“Ἕλληνες “ἐκοιμήθησαν, οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ 

Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ δεδήλωται. 2. 
“Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, 
ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι σημανοῦντα ὅ τι χρὴ 
ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. "Εδοξεν οὖν αὐτοῖς συ- 
σκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι 
εἰς τὸ πρόσθεν ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. 8. "Ἤδη δὲ ἐν 
ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἦλθε Προκλῆς, ὁ Τευ- 
θρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸδ ΖΔιαμαράτου τοῦ Μάκω- 
νος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν 
τέθνηκεν, ᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ 

(8) ΥΠ]. νἱῖϊ. 17. 
ὃ. γεγονὼς ἀπὸ Δαμαρ.] Α 46- νἱϊ. 7: ἰηΐ, 1]. νὴ]. 17. 

ϑοοηδαηπέ 27) Ἰ)αταδγαῖιιβ, ἃ ἀθροϑα --- ὡρμῶντο] ὃ. οοπ)]θοΐαγοβ ὥρ- 
Κίηρ οὗ ϑρατία, ΒΟ πα (ὰκθὴ μηντο, 85 δὲ 1. χ. 1, 
Τοίαρα δὲ ὑπθ οουτέ οἵ Ὀατίαβ ἢν- --- ταύτην... τ. «τῇ δ) 
δίδβρεβ (ἀροιΐ 491 Β. 60.) ΟΥ, 761, 606, 2; ΟΣ. ΠῚ ἶν. . 18. 
Ἠετοά. ὙἹ. 67, ἀπά Ῥαυξδῃ. 1Π|. 

Ε 



ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓. κε ἱά- 
ὧν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο: καὶ 

λέγοι ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμείνειεν " ἂν 
αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν" τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ 
᾿Ιωνίας, ὅθενπερ ἦλθελχ΄ 4. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρα- 
τηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι “Έλληνες βαρέως ἔφερον. Κλέαρ- 
χος δὲ τάδε εἶπεν: ᾿Αλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος“ ζῆν" ᾿ἐπελ 
δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι ἡμεῖς γε 
νικῶμεν βασιλέα, καὶ, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχε- 
ται" καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασι- 
λέα. ᾿Επαγγελλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς 
τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχην 
νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστίν. ὅ. Ταῦτα εἰπὼν ἀπο- 
στέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον 
τὸν Δάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν' καὶ γὰρ αὐτὸς 
Μένων ἐβούλετο: ἣν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. 6 
Οἱ μὲν ὥχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμεινε. Τὸ δὲ στρά- 

τευμα ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων, 
κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους: ξύλοις δὲ ἐχρῶντο, 

μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο, 
τοῖς τε ὀϊστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὺς ἠνώγκαζον οἱ Ελλη- 
νες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ 
τοῖς γέῤῥοις καὶ ταῖς ξυλίναις ἀσπίσι ταῖς Αὐγυπτίαις" 
πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ς ἦσαν φέρεσθαι ἔρη- ᾿ 
μοι" οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην 
τὴν ἡμέραν. 

7. Καὶ ἤδη τε ἣν περὶ πλήθουσαν ἃ ἀγορὰν καὶ ἔρ- 

ἀν ἀκ τον Ἀ ΘΥ Ἐ ΣΊΒι  Ἴ Β. δὉ 

4. ὥφελε. .. . Ὧν) Μαίί. 818; Ὁοπβίταοίο κατὰ σύνεσιν. {ε], 
Ατη. 6. Ρ. 206, “ΜΈ! ποιὰ ᾿η- 378, ἃ. Μεαῖί. 801]. 
ἀεοά {πᾶῦ ΟΥ̓ΤῸΒ τυθγα Πἰνί προ. --- οὗ] Ξ- ἐκεῖσε οὗ. 

ὅ. φίλος κ. ξένος} “ΟἿ ἴοτηιβ οὗ --- ἦσαν (Ὁ παρεῖχον ἑαυτάς, ἃ5 
ἐγ οπἄβῃϊρ δπᾶ Ποβριἰαιῖῦν τυ. 5}. 1. ν. 9.) Ἡαψοηδ σοῦ ἐλόῦθ 
“ Εγϊοηά ἃπὰ ἑμεϊηιαΐο.᾽ αὖ μδηᾷ ἐο δθ οσαγγὶοα 97} (ἴοΥ [6}},. 

06. στράτευμα.. .. κόπτοντες] ισλέοὶ λαά δδθη αϑαπαοποά. Υ 
κ 



“-Ἀ ᾿ ᾿ 

8:-.11.} 118. 1. ΘΑΡΌΈ 1. 67 
χοντα παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες, οἱ 
μὲν ἄλλοι βάρβαροι" ἣν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς “Ελλην, 
ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὼν καὶ ἐντίμως 5 ἔχων " 
καὶ γὰρ προςεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τὰς 
τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. ᾿. 8. Οὗτοι δέ, προςελθόντες 
τε καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν ᾿Ελλήνων ἄρχοντας, λέ- 
γουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύειΐ τοὺς “Εἴλληνας, ἐπεὶ νικῶν 

τυγχάνει καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα 

ἰόντας ἐπὶ τὰς βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι ἄν τι 

δύνωνται ἀγαθόν... 9. Ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως 
κήρυκες " οἱ δὲ “Εχληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ 
Κλέαρχος τοσοῦτον ὃ εἶπεν, ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ 
ὅπλα παραδιδόναι " ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες 
στρατηγοί, τούτοις ἀποκρίνασθε ὅ τι κάλλιστόν τε καὶ 
5 5" δ. .Ἃ, ΧΝ β.. αὶ Ψ 2 » Α 

ἄριστον ἔχετε" ἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω. ᾿Εκάλεσε γάρ τις 
δι ν “ ς “ “ »᾽ Ά, 4 Αι » 7 

αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα " .... 

ἔτυχε γὰρ θυόμενος.“ Τῦ. ἼἜνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεά- 
νωρ μὲν ὁ ᾿Αρκάς, πρεσβύτατος ὦν, ὅτι πρόσθεν ἂν" 

ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοῖεν: Πρόξενος δὲ ὁ Θη- 
βαῖος, ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ δαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς 

κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. 
Εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν, καὶ οὐ 
λαβεῖν ἐλθόντα; εἰ δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, χλεγέτω τί 
ἔσταιϊΐ τοῖς στρατιώταις ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. 

1]. Πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε, Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται 

(6) 1. 1. 5. (ἢ 1. ἢἱ. 20. (6) 1. {. 14. 
(8) 1. ἴχ. 28. 

ἢ. ἣν αὐτῶν] Οἰεδβίαβ βᾶγβ 6 
γγᾺ8 Οἱ {Π6 πυστηῦοσ. Ρ]υΐ. Ατίαχ. 
--- τάξεις τε κ- ὁπλομαχ. Ταο- 

ἐϊε5 απὰ ἢργλίϊηρ ἴθ ἰλ6 ἰΐπο.---- 
Ὅπλουμ. 15 ῃ6 τί οἵ Πρπίίπρ ἐν 
πανοπλίᾳ ἃ5 ἃ Ηορ!]ΐα οὐ Ῥεϊ(αϑύ, 
ἃ5 ὈΡΡΟΒββα ἴο 1η}55116 Ὑγδυίαγο, 

(Ὁ 1. νἱῖ. 8. 

8. εὑρίσκ. .« .. ἀγαθ.1 Τὸ ἥηά 
7Ζανοιιν, τῇ ἐλον σα (Βα) ἀηψ. 

10. λαβεῖν ἐλθόντα] Α 511η1187 
ΤοΡΙγ---μ᾿μολὼν λάβε---ἴο ἃ 5]1Ώ11ΔΥ 
ἀειπδηᾶ οὗ Χουχθϑ αὖ ΤἼΘΥΙΠΟΡΥ] 
18 αἰζγιθυίεα ἰο Τιοομϊάδβ. ΒΡ]. 
1μΔ6. ΑΡορῇ. 



νυ 

68 ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [12--14 
ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτονε. Τίς γὰρ αὐτῷ ἐ ὅ ἢ ᾿ ὺρ . Τίς γὰρ αὐτῷ ἐστιν ὅςτις τῆς 
ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; Νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, 
ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς 
ἀδιαβάτων' καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος 
ἀγαγεῖν ὅσον, οὐδ᾽ εἰ παρέχοιεν ὑμῖν, δύναισθ᾽ ἂν ἀποκ- 
τεῖναι. 

13, Μετὰ τοῦτον [Θεόπομπος] ᾿Αθηναῖος εἶπεν: ἾΩ 
Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἀγαθὸν 

» Ἁ .ῳ Ἁ ᾽ ΄ -“ Ν Φ Μ » 

εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή" ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα 

ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι: παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα και 
τῶν σωμάτων στερηθῆναι. Μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἡμῖν 
ἀγαθὰ ὄντα ὑμῖν παραδώσειν: ἀλλὰ σὺν τούτοις καὶ 

Ἀ “.“ὃ ς “ » “ ’ Ε] ,ὔ 

περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχούμεθα. 18. ᾿Ακούσας 
δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ εἶπεν: ᾿Αλλὰ φιλο- 

΄ Ἀν, ἂν 5 , δ ,΄ ἰαὐὐοχὰ σόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριστα 
ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὦν, εἰ οἴει ἂν τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν 
περιγενέσθαι τῆς βασιλέως δυνάμεως. 14. άλλους δέ 
τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους ὡς καὶ Κύρῳ 
πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ γ᾽ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, 
εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι: καὶ εἴτε ἄλλο τιξ θέλοι 
χρῆσθαι, εἴτ᾽ ἐπ᾿ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκαταστρέ- 

(Ὁ) 1. ἅἱ. 18. 

δυναν μδδνΝν.... τὰ “ᾳ. “«... 

11. αὐτῷ] “Ταμπσε οὐτὴ ἀντεποι. 
«τε πῇ, 1 ἢ. 23. Κ. 
12. ἔὸγ Θεόπομπος, Κι. ἃ Ξ50Π16 

Μ55. τεδὰ Ξενοφῶν. 
- οἰόμεθα ἂν) Οοπβίτιια ἂν σΣ ἢ 

χρῆσθαι. ΤὨϊΚ ἰγαηβροβιτίοη οὗ ἂν, 
ἔγοπη ἰΐβ υϑγὺ 'π ἴπ6 ἀδρεπάθηϊξ 
βδηΐθῃοθ, 15 σΟΙΙΟἢ δἰζου οἴομαι, 
δοκεῖ, ἄς. 866 ἱπῆ, ὃ 18, πα Υ͂. 
τὶ. 1; Τῇῦο. 11. 89, Ατη. 
-- τορυδόστε δ] “Βοτοαβ τ 

ν6 ΞΌΓΓΘΠΘΘΙ,᾿ ἄς. ἂν ὈδΘΙοπ 5. ἴο 
στερηθῆναι, τ" πᾶ 5ὶ δσοπαϊίϊο ἴῃ 

Ρᾶιτοὶρίο ἱποβί, ἂν βξρε βίδιμ, 

οατη πος ρᾶγίοἰρῖο σομ]ππρίἑυ, 
ΟΕ. Τῇυο. 1. 21, Ρ. “Ἂν 5ΠΟΜΗ 
Ὀν δηζοἰραίοι ἐμαὶ {π6 βαεῃηΐθμοθ. 
ἷ5 σοΐπσ ἰο θ6 οομπαϊτοπαὶ." ΑΥΤ. 
Ταυς. ΥἹ. 18. Ἶ 

18. οὐκ ἀχαρίστα] 1.6. χαρίεντα, 
Ἰορῖάα. γόοι βρεαΐξ ρίἰεαξαηξ. 
“ΒΙΤΩΠΙ ἰγοιΐα ἀϑυγραΐ τ χάριεν. 
γε. 1. ἵν. 15. ὄ Κς 

14. Τῆς ΖΕ ανρίίδηβ ῃδα σϑνο]ίθο 
ΠΟΙ Παιῖὰβ Νοίμιβ, ἃπα ν ΓΒ 
ΠΟΥ, ὉΠΟΥ͂ ἐμοῖσ Κίησ Ῥξδιηπηθῖῖ- 
οἴ5, ἀββουξηρ {Π6ὶγ ἱπαθρθηάθποθν 
Οὗ, ν. 18, δπὰ Το. 1. 110, 
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ψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 1ὅ. Ἔν τούτῳ καὶ Κλέαρχος ἧκε 
καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ 
ὑπολαβὼν εἶπεν: Οὗτοι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα 

λέγει: σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. [106. Ὃ δ᾽ εἶπεν' 
᾿Εγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ 
ἄλλοι πάντες [οὗτοι] σύ τε γὰρ “Ελλην εἶ καὶ ἡμεῖς, 
τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες 
πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι, τί χρὴ ποιεῖν περὶ 
ὧν! λέγεις. 17. Σὺ οὖν, πρὸς θεῶν, συμβούλευσον 
ἡμῖν ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ 
σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον, 
ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσων 
τοὺς “Ελληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι συμβουλευομένοις 
συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. Οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέ- 
γεσθαι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἃ ἂν συμβουλεύσῃς. 18. Ὃ δὲ 
Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν 
παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ παρα- 

δοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἱ “Ελ- 
ληνες. Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰτι τὴν δόξαν 
αὐτοῦ εἶπεν [ὧδε:]} 

19. ᾿Εγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μια τις ὑμῖν 

( 1. ἅἱ. 4. (ἡ 1. ἰκ. 8. 

16. οὗτοι. .. . . ἄλλο] Τῇ6 
τοῆοίο (οὗτοι) 5ἴδπα5 ἴῃ [Π6 οᾶ56 οὗ 
1η6 Ῥαγίβ, ἰηβίθαα οὗ Ὀοϑίηρ 'ἰπ {Π68 
ξεπ. (σχῆμα καθ’ ὅλον καὶ μέρος.) 
ΟΥ. Μαίι. 358 ; 7ε1ἢ, 478. 

᾿ς “αἰ εἰπὲ τί λέγει5] “ας φᾳυϊά 
᾿βρηίίαϑβ.᾽ Κὶ. 

16. καὶ ἡμεῖς] 5611. ἐσμέν. 
-- συμβουλευόμεθά σοι.1] Ὀϊεί. 

ἰηῇ, συμβούλευσον. Συμβουλεύομαί 
σοι, 1 ἀε!ογαΐα τὶ ἢ γοι 707 τν- 
δεῖ. 1 αδὰ ψοιν' αἀνῖοο. (Τὸ οοη- 
810.) Συμβουλεύω σοι, ἷ ἀ6] 1 οταῖα 
ἴου γοὰ ; 1 αἀνίδο. (ΤΊΌΙ Θοπ5110.) 

17. ἀναλεγόμενον] (ἀνὰ ΠδΥΘ 
ἀδποίεβ γοροέϊἐϊοη.) “Θὰ ἰὉ 18 
Οὐὐγθηθ!ν τορογίθα {παΐ,᾽ ἄο. 

18. ταῦτα ὑπήγετο---Ἴ “ῬΙῸ 
ταῦτα λέγων ὑπήγ. Κα “τς 
ΒΌΡΘΘΓΘΠΑΟ 1} 6]16 Πα. Β, ϑμ- 
φοδίοα ἐδὲ5 ἰο υυἷπα ἀΐηι οὐον. ΟἿ. 
ἷν. ὃ ; 566 ΑΤΉ. ΤΈιο. ὙΙ]1. 46. 
- ὑποστρέψας] Ηαυΐην δαβήοά 

λῖηι, ΟΥὁ λαυΐηφ ραγγὶοα ἐλ δίοιν. 
Οχ. ΤΥ. (απδισοϊοπμοηά, Β.}) ΠΐογΆ]]ν 
“ανπρ ὑπγηθα ζγοηι πον," 1. 6. 
δηογέ γοϑγαῖ, ἃ5 ὌΡΟΣ ἃ ῬΌΓΒΌΘΓ. 

ΟΥἿΎΙΙ. ἴν. 18. 
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ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας " βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ 
παραδιδόναι τὰ ὅπλα: εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας 
ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώζεσθαι 

ὑμῖν ὅπη δυνατόν. 20. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν" 
᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγ- 
γέλλε τάδε, ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασίλει 
φίλους εἶναι, πλείονος ἂν 5 ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ 
ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ" εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον 
ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα, ἢ ἄλλῳ παραδόντες. 
21. Ὃ δὲ Φαλῖνος εἶπε: Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγέλοῦμεν" 
ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν ἐκέλευσεν εἰπεῖν βασιλεὺς ὅτε 
μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι δὲ 
καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. Εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου, 
πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν, ἢ ὡς Ῥ πολέμου ὄντος 
παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελῶ. 22. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν: ᾿Απάγ- 
γέλλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκει 
ἅπερ καὶ βασιλεῖ. Τί οὖν ταῦτα ἐστιν ; ἔφη ὁ Φαλῖ- 
νος. ᾿Απεκρίνατο ὁ Κλέαρχος: Ἢν μὲν μένωμεν σπον- 
δαί" ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. 38. Ὁ δὲ 
πάλιν ἠρώτησε: Σ᾽ πονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ ; Κλέ:- 

ἄρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο" Σ' πονδαὶ μὲν μένου- 
σιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. Ὕ τι δὲ ποιήσοι 
οὐ διεσήμηνε. 

ὐ ἔπ. (ο) 1. δὲ. 8. κἰτει ΣΝ 

21. ὡς πολέμου ὄντος. ... ἀπαγ- ... 1 λαϊϊ γορογέ ψοιιν" αηδισον ἐθ 
γελῶ] [11ξ. εὐλοίδον' 1 8λαϊΐ σαγγψ ἴῃ οῇεοί ἐλαέ ἐξ ἐδ τσαῦ. Μαζί. 
δαοῖ ιὐογά, αϑ τῦαῦ᾿ δεῖπρ (οι ἴοοῦ) 5609, 2, 
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ΘΑ ΡΙΈΕΈ ΤΙ 

1. Φαλῖνος μὲν δὴ ὥχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. Οἱ δὲ 
παρὰ ᾿Αριαίου ἧκονδ, Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος: Μένων 

Ἶ ᾽ Ό ἈΠ. ᾽ Ω ἌΓ ΑΝ “ 
δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίῳ' οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολ- 

λοὺς φαίη ᾿Αριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βέλτιους, οὺς 
οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βού- 
λεσθε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς Ὁ νυκτός" εἰ δὲ 
μή, αὐτὸς πρωὶ ἀπιέναι φησίν. 2. Ὃ δὲ Κλέαρχος 
3 » οὐκ ῳ. κ᾿ . γΝ χα, ας “ εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν" ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥςπερ 

λεγετε" εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε 
4 ἴω “ δὲ ΞΖ Ἰδὲ ᾿Ξ μάλιστα συμφέρειν. Ο τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις 

εἶπε. 8. Μετὰ ταῦτα, ἤδη ἡλίου δύνοντος; συγκαλέσας, 
Ἁ ιν ᾿ ὶ Ἁ 5. (ὃ ᾿ ᾽ Τρ μι τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε" ᾽᾿Εμοί", ὦ 

»). ’ ΕΣ . Ἁ ’ τς Ψ 7 ᾿, ἐς ᾿ς 

ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίνετο τὰ ἱερά. 
Καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίνετο. “Ὥς γὰρ ἐγὼ νῦν πυν- 
θάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης πο- 
ταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ 
πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. Οὐ 
μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε. τὰ γὰρ ἐπιτήδεια 

» » » 9 "Ὁ Ν Ἃ ΄ , οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους 
, Ν ΘΕΈ, ἂν Ἅ 16 Ἂχ. Ὃ ΩΝ Ἁ ἊΝ πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. 4 ἴΩδε οὗν χρὴ ποιεῖν" 

(8) 1. 3. 8. Ὁ) 1. νἱϊ. 18. (ὁ) ΠῚ. ἢ. 22. 

ὥςπερ λέγετε. ϑλοιία τ06 ΘΟΤΊ6, 
(τὸ ψ}1}} τούτη τ ἢ του) 5 ψοῖ 
φγοροδο. (Βερεΐθ χρὴ ποιεῖν, ἔ. 6. 

1. οὗς οὐκ ἂν ἄνασχ. 5 ἴὉΓ οἵ 
οὐκ ἂν ἀνασχοῖντο, ΔρΥΘοΙηρ Ἡ]Ὴ 
ὅπ6 Τιαὐη οΟμϑβίσιιοὐϊοη (φηοδ ποΉ 
ἰαέμγος 6586, Καὶ.) ΏΘη {86 το]αἴϊνα 
Οἴδιβα βίδηαϑ ἰπ οὐ. ἨΑΥΥ. ἘῸΓ 
ἀνέχ. νὴ τ ρα. οἵ, Μαίί. 549. 
᾿-- ἀὐτὸς π. ἀπ. φησίν) 8:6 αἴ8- 
δεδδμγηι αἰἱέ. ΟἿ, 1. 111. 6, η. 

2, ἐὰν μὲν, 6.1 Απ ΔΡΟΔΟΒΙ5, 
συνάπιιιεν, ἰΒ 0 Ὀ6 Ξ0ρρΙ!16α ἔγοιη 

ἥκειν ἤδη ἡμᾶς τῆς νυκτός. Κ.) 
ὃ. ἰέναι ἴΟ]]ονν8 ἐγίνετο (καλὰ) 

τὰ ἱερά. “ΤῊΘ 5Δογ]ῆσα νγὰ8 πού ἴὰ- 
γΟΌΓΔΌ]8 ΤΟΥ ΤηΔΥΟΠΪηρ',᾿ ἃ5 Ἰηΐτα. 
--Ώστε τοῶν Ὀ6 ΒΌΡΡΙ16α, 8ἃ5 ἰπ 
Ηετοά. ΙΧ. 38. οὐκ ἐκαλλιέρει 
ὥστε μάχεσθαι. Κ. 
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ἀπιόντας δειπνεῖν ὅ τι τις ἔχει. ᾿Επειδὰν δὲ σημήνῃ ἃ 
“ ,ὔ ς ᾽ ΄ ΄ 2 εἶ 

τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε" ἐπειδὰν 
δὲ Ἁ ΄ :) , 5. Ἂς δ ’, ν" ἷἷς Ἀ 
ἐ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια" ἐπὶ δὲ 
[οὶ ζ -“ [ον ς “ Ν Χ ε ’ὔ 

τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑποζύγια 
ΒΩ Ἀ ΓΙ »" “- Ν δὲ -“ ἔ Μ 

ἔχοντες πρὸς 5 τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ὅ. 
Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον 
καὶ ἐποίουν οὕτω" καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ 
δὲ ἐπείθοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτε μόνος 
᾿ ͵, : οἰ ΤΑ ν :᾿ὦν » τ 
ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. 

6. ᾿Αριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ ᾿Εφέσου τῆς 
᾿Ιωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενή- 
κοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα καὶ πεντα- 

, , ͵ ᾿ Ἁ ,ὔ κόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακις χίλιοι καὶ μύριοι" 
}] , Ν “- 7 ΄ 5 3 -» ΄ 

ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στά- 
διοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι. 

7. ᾿Εντεῦθεν δή, ἐπεὶ σκότος ἐγένετο, Μιοωλτοκύθης 
Ἁ «ε ᾽' 5 ὔ ᾿' ͵ὔ Ἁ ε »“» 

μὲν ὁ Θράξ, ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
εἰς τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακο- 
σίους, ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. 8. Κλέαρχος δὲ 

- Ε ς -“ ᾿ Ν, ,ὔ « ᾽ “ 

τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἴς 

ποντο " καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρὰ 
᾿Αριαῖον καὶ τὴν ἐκεινου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας " 

δ ὧν ͵ ᾽ 8 Ἂν -“ ε 

καὶ ἐν τάξει θέμενοι ξ τὰ ὅπλα, συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ 

(ἀν 1. 11. 17. 

4. ἀπιόντας δειπ. Βερεΐε χρὴ. Κ. 
-- σημήνῃ, ἄς. “Θἅμστη 60 Πηο060, 

(ὁ) 1Υ. {. 26. (ἢ 1. υἷι. 10. (6) 1. τ. 14. 

ΤΉΔΥῪ 15 ποῦ ΤΘΟΟΠΟΙ 6816 τ] ἢ 88 
Ῥτθυϊοιβ ἀδίδι! δἰ 6 Γ οὗἨ Τηᾶγο 68 

4.0 4υϊοβοαπαὶ [ΘΙ ΡῈ 510 1 ΠοδίαΓ, 
ἀαΐατη ΘΟΥ̓́ΠῚ 5ιρηατη {πο σι. ΑἸηᾶ- 
3:63. ΤῊΪΒ 5Ιρη 8) γγὰβ ἀου ὈΕ1685 ἴη- 
το παρά ἴο τηϊοϊοδα {Π6 θπεῖηυ. Κ. 
-- τῷ τρίτῳ] 861]. σημείῳφ. 
ὅ. δεῖ] 5611. φρονεῖν. 
6. μέχρι τῆς μάχης) " ὕβαιεδ δὰ 

Ἰοσῦτη Ρυρηδ, Ομπααα Ὑοοδίμπ), 
τοβίθ Ρ]αΐασομο.᾽ Β.-- Ὡς βυτὰ- 

ΟΥ Ῥᾶγδβδηρβ, ὈοδΙηρ ἴῃ ΘΧΟΘΒ5 ΖΌΣ 
{πΠ6 ομθ δηᾶ ἴῃ ἀοΐδθος ἴὼγ 6 
ΟἾΠΘΓ. ὅ66 ΠΙΠΟΥ. Ρ.ΧΥ. ϑδγαὶβ νγᾶ8 
18 Ῥᾶγδᾶβ. ἔγοιη Ερῃδβϑιβ. Ηδγοᾶ, 
Υ. δ8δι 

ἤ. τοὺς ἱππέας] ΤῊΪ5 τγᾶβ ἐμεῖσ 
ὙΠΟ]6 σΔΥΑ ΤΥ ἔογοθ. ὅὃ66 ἰγν. θ. 

8. θέμενοι τὰ ὅπλα] “ Ηαυϊπξ 
ἄγαιυπ τῷ ἐλεεῖν πιοπ,᾿ ἃ5 50. [- 

᾿ 
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καὶ λοχαγοὶ τῶν ᾿Εὐλήνων παρὰ ᾿Αριαῖον" καὶ ὥμοσαν 
οἵτε “Ἕλληνες καὶ ὁ ᾿Αριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ 
κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε 
» « δὲ ͵ -ν , Ὦ ἣν» Ἐ ΄ θ 

ἔσεσθαι" οἱ δὲ βάρβαροι προςώμοσαν ἃ καὶ ἡγήσεσθαι 

ἀδόλως. 9. Ταῦτα δ᾽ ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ 
λύκον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, βάπτοντες 

- Ὁ“ οἵ μὲν Ἕλληνες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. 10. 
᾿Επεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος " "Άγε 

7 ΑΔ “Ὁ 2 “ ς πω Ν α “Ὁ ,ὔ ᾽ Ἁ Ἂ 

δή, ὦ ᾿Αριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ 
ἡμῖν, εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας " πό- 

ΝΜ 4 » ἊἋἊΝἝΝ ᾿ 5 3 

τερον ἄπιμεν ὭΡνΠΕρ ἤλθομεν, ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι 

δοκεῖς ὁδὸν κρείττω; 11]. ὋὉ δὲ εἶπεν: Ἣν μὲν 
ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα" 
ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. ᾿Επτα- 

καίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες 
᾽ -“ ΄ ἡδὲ " ἱ Ἂν , Ρ »Μ θ δ᾽ ΓΙ 

ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν. λαμβάνειν" ἔνθα δ᾽ εἴ 
τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμενξΕ. Νῦν 
δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν μέν, τῶν δ᾽ ἐπιυτη- 
δείων οὐκ ἀπορήσομεν. 12. Πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς 
πρώτους σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα 

ΝΠ υπ πὶ Γῆ ὍΤΙ δ. 

ν.14. (Κ. βιρροβεβ θέμενοι ἴο "6 ἃ 
Νοπι. 8405.---ἸΚα μαχόμενοι, 1. ν11]. 
27,---ρτθοίηρ ΥἱΠ οἱ Ἕλληνες.) 

8. μήτε... τε] .Βοέλ---κιοί,. .. 
απ, ἃ5 ἴῃ Τα, ποθ... οἔ 8Υ6 
οἴζδθη πο ἰο σοῃπροοΐ δῃ ΔΗ ττηᾶἃ- 
ἄνα συ] ἃ πορδίϊν οἴδιιβ8. 

9, σφάξαντες ζο.} ΤῊ 5]Δυρ}- 
ἰθὺ οὗ ἃ στο] βθθὴ5 ἴο πᾶν Ὀθ6ῃ 
ἃ Ῥογβίδη ουβίοῃι ; {π6 Οὔ Υ ἐῃτ66 
ΔΠΪΤΉ 815 σΟΙΩΡΟΒΘα {πΠ6 ατθοκ τριτ- 
τύα (85 4150 π6 Ἐοιηδῃ δμουθέαι- 
γα), ἃ 5δουϊῆσοα οὔζαῃ υϑϑα ἴο 
δῖνθ ἃ σϑὶϊρίουβ ΟὈ] σαί ἰὼ δὴ 
οαΐῃ. Οἵ. Αὐἱβίορῃ. ΡΙ!αΐ. 820, 

᾿ς “-- εἰς ἀσπίδα. Οἵ, ἔβοι. δερύ, 

ὁ. ΤῊ. 40, ἀηαὰ Ατὶβύ. 08.187. ΤῊΘ 
δού οὗ αἰμρρ᾽ηρ' γερο ἴῃ Ὀ]οοά ἰ5 
πούϊοθα Ὅν Ἠετοά. ἃ5 ἃ ϑου(ΐδη 
οαβίομῃ (ΤΥ. 70). ΡῬῸΓ σφάξαντες 
εἰς... οἵ, ΤΥ, 11. 18: Επτρ. ῬΏαη. 
1024. 

10. ἥνπερ] 8611. ὅδόν. 
11. ἑπτακαίδεκα ἄς. “7 ἐΐδ 

ΘΟΉ7.86 οἵ [Π6]ϑὺ βουβηΐβθῃ βέδρβϑ.᾽ 
Ἐὸγ {118 φθη. οἵ. βυργα, νυκτός, ὃ 
1, ἃπα 1. νυἱϊ. 18, ἢ. 

- εἴ τι] Ῥλαέ {ἰἐέ16. ΟἿ. Ὗ. πὶ. 8. 
12. ἀποσπ.] “ὙΠαῦ νγὲ την ἄγαιν 

ατσαν 7γοηι.᾿ ΟἿ. Πὶυοι τι" ἱηάθ. 
γιτρ. Ζξη. 11, 484. 
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- “Ὁ ᾽ “ “ “- ’ 

ὡς πλεῖστον ἀποσπασθῶμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύ-. 
Ἁ “ ΄ Ἃ - ε ω εονι Ε) , ματος" ἢν γὰρ ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπό- 

ἈΝΕ, Ἁ ΄ Ἁ Φ΄ σῶν - 

σχωμεν, οὕκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. 
» , ἃ ᾿ς ν᾽ ᾽ ᾽ὔ ΡῚ ’ὔ 

Ολίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι " 
πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως πορεύε- 

σθαι" ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. Ταύτην, 
ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

18. Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναυένη 
ἢ ἀποδρᾶναι τὰ ἢ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε 
κάλλιον. ᾿Επεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν 

“): » Ν [4 ’ [τ « ξ ’ 

δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ 
» » ’ “ “ ’ - 

δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο 
μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. 14. Ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην " ἔδοξαν 
πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε ᾿ΕἙλλήνων οἱ μὴ 
ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον, καὶ 
5 - 5λεν' εν ᾿..ὃ» Ἐπ ΟΝ , ΄ 
Αριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος διότι 
ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 18. 

Ἔν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο, ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέντες 
σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσίν 5, ἀλλὰ ὑποζύγια νέμοιτο. 
Καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατο- 
πεδεύετο βασιλεύς " καὶ γὰρ καὶ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν 

͵ ᾽ Ψ , Ἃ ιδ8 ἂν Ἃ Δ" κώμαις οὐ πρόσω. 10. Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς 
(1) 1. ἶν. 8. (8) 1. γῇ. 8, (ογ 1. ἱκ. 27. ; 

β 

- Δύο 15 οἴΐζθη, 85 ἤϑύθ, ᾿ἰη66- 
ΟἸΠ8016. Οἵ, ΕἸπη5. δα ὅόρῃ. (Βα. 
(ΟἹ. 531. 
-- οὐκέτι μὴ δύνηται) Οὐ μὴ 

τ ἢ 50]. 15. ἂἃπ δι ρ δίς ἀθηϊὰ] 
γε ἃ 2μεἔτγο 5ισηϊζ, “ Ηδ σ}}} πὸ 
Ἰοπροῦ Ὀ6 8016. ΤΏ ἐγῃρ677. 50}. 
σε τἢ οὐ μὴ 15 1658 ΘΟΠΊΤΊΟΙ, Δοοογά- 
ἰπρ ἴο ΕἾπη8]. ((ξἃ. ἝΟο]. 1024.) 
Βαυΐ οἵ. Μαίέ. 510, ἃ)πα Ηρτπι. δα 
(Εα. (ο]. 1028, ἀπὰ Ατῃ. 6, Ρ. 
287. 

18. ἦν... δυναμένη] (ΞΞ ἐδύνατο. 

Μαῖίξ. 559,) “ποὺ {πὶβ πηοᾶθ οὗ 
ΤΔΤΟ Πρ [Ὧ6 ΔΥΙΤΩΥ͂ διηοιηΐοα ἴθ 
ποίμπρ' 1688 ἔΠΔη βίθα! προ ἄνγαν, ΟΥ 
ουὐ- ΓΤ Πρ [Π6 ΘΠριηΥ---θυΐ ΕοΙ- 
πη 6 ΒΘΠΟΓΑ]]βὰ {πθῖὰ ΤΌΤ Πο- 
ΠΟΌΓΔΘΙΥ.᾽ 
- ἐν δεξιᾷ ἔχ. τὸν ἥλ.ονἹ διὸ 
τοη τ] ΟΠ 6 ΠῈ σ υβιιβ.᾿ Ρὶ ἃ Β. (“ΤΠοσ 
οὐ ββοα τ ΠΡ ]δΐη ἰπ ἃ βουίῃ- οαξέον ἐν 
αἀϊγοοίοη.᾽ ΤΆΊΤΙνΤ}1, Ρ. 818. Οὗ 
Ηετοά. ΙΥ͂. 42, 1. 20) 

160. ἀπειρηκότα:---Ἴ Ῥεγῇ. ρατί. 
οἱ ἃπ ΟὈϑοϊεΐβ ργεβθηΐ, (ξαξ. ἀπερῶ) 



17---20.] 118. ΠΙ. ΟΑΡΌΤ 1. 75 
, Ν ᾿ 

πολεμίους οὐκ ἦγεν" ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκοτας Ῥ τοὺς 
΄ Ν » ͵ὔ Ε » Ν ᾿ ᾽ Ἁ εν 

στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἦν 
οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύ- 

᾽ ᾿ ᾽ ’ »᾿ Σ [4 [φ ς , » 

γεῖν " ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς 4 
Ἁ Ἁ ἡ 

τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς πρωταγοὺς (ἄγων) κατε- 
σκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρα- 

’ ᾿ 3. Ἁ 2 Ν “ ᾽ “- 7 

τεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. 17. 
μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, 
οἱ δὲ ὕστεροι “σκοταῖοι προςιόντες, ὡς ἐτύγχανον ἕκα- 
στοιυ, ηὐλίζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες 

ἀλλήλους, ὥςτε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν" ὥςτε οἱ 

μὲν ἐγγυτατα τῶν πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνω- 
͵7 -» 3 “Ὁ »“ ς 7 »] “ 

μάτων. 18. Δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο" 
ν Ν 4 4 Υ ᾽ Ἁ 2 Ἕ Ε ’ 

οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτι οὐδὲν ἐφάνη, οὔτε στρατόπεδον 
"-“" , κ᾿ 

οὔτε καπνος οὐδαμοῦ πλησίον. ᾿Εξεπλάγη δὲ, ὡς 
» Ἁ Ἁ »“ » ’ " ᾽ὔ 

ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος - 
᾿ 7 Ἁ “ ᾿ “Ὁ ς » 

ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττεν. 19. 
- ᾽ ἐς ΄- Ἁ ᾿ “ 

Προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς “Ελλησι 
, εἾ “ Ἀ “ Χ “ Ψ Μ' ΔΙΣΝ 

φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκὸς 

φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. 20. Κλέαρχος δὲ Τολ- 
, ᾿] “ ἃ ΕῚ ͵7] »᾿ Ἂ ς “- Υ 

μίδην ᾿Ηλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα 
ἄριστον τῶν τοτε, τοῦτον᾽ ἀνειπεῖν ἐκέλευσε, σιγὴν 

, ΄ ἃ 

κατακηρυξαντα, ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς 

δι ἰ1ὺ (Ὁ ΠΙ. ἢ. 5. 

---ϑι σῇ, ὁ σῖγα ἀρ,᾿ “ ὅ6 τρογη οἱ, ολαηπορᾶ (ἴο σοῦ ψιδγίο 85) ---ἰΐέ ἐρο1. 
ἯΚκ6 ἀπαγορεύειν, 1. γν. 3, ἀηὰ ἴπρτ. 
ἀπειπεῖν. -- τῶν πολεμίων] “Νοη φρεπαοὲ 

17. σκοταῖοι] -- Σκότους γὙενο- ΔῸ ἐγγύτατα, 564 ρΡογτϊποί δα οἵ 
μένου, ἐπ ἐλὸ ἀαγά. Οἵ. Μαῖί. μέν.᾽ 5. 
446. ὅο Οαγ55. 1Π1. 178. ἐννύχιαι 20. ὃς ἂν..7 Ἡλοουον 8δλαϊὶ σῖσο 
'κατάγοντο ; ἃπια [1.αἱ. ποοίμγηιιδ, Ἰηζογηιαΐίοη 97 ἐλθ μογϑοη τσῖο ἰδὲ 
ον. 11. νἱ. 100. Οἵ. Μαίξ. 44θ6.ἀ 0086 ἐδθ α55 αγιοηῳ ἐἦε αγηι5, δλαϊὶ, 
-- ὡς ἐτύγχ.] 8611. αὐλιζόμενοι, ὅζο. Τὸ του] βθϑιὴ ἐμὲ ΟἸΘαγ 8, 

συαγέογεα ἐβεγιδοῖνοβ 75, α5 εαοῦ ἢπαϊηρ ἢ6 οουϊὰ ποῖ ργϑνυθηῦ (86 
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ἂν τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα" μηνύσῃ, ὅτι 
λήψεται μισθὸν τάλαντον ἀργυρίου. 21. ᾿Επεὶ δὲ 
ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ 

φόβος εἴη, καὶ οἱ ἄρχοντες σῶοι. ἽΑΔμα δὲ ὄρθρῳ 
παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι 
τοὺς Ελληνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἣν ἡ μάχη. 

ΠΟΛΎ τε, 

1. Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ 
ἐφόδῳ, τῇδε δῆλον ἦν" τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ 
πέμπων τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα 
ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. 8. 
Οἱ δὲ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς τοὺς προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς 
ἄρχοντας. ᾿Επειδὴ δ᾽ ἀπήγγελλον οἱ προφύλακες, 

Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν εἶπε τοῖς 
προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρις 
ἂν σχολάσῃϑ. 8. ᾿Επεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα 
ὥςτε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντη φάλαγγα πυκνήν, 
τῶν δὲ ἀόπλων Ὁ μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς 
ἀγγέλους, καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους 
ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν, καὶ 

τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς ταῦτα ἔφρασεν. 4. ᾿Επεὶ δὲ 
ἣν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. Οἱ δ' 

() ΠΙ. ἱ. 3. 
ὧδ) 1. ἰν. 18. 

ἀἰϊξέασθαποθ, Ὠἰξ ΡΟ {Π15 ΘΧρα- 
ἀϊοπί το σἤθοκ π6 ραηΐο οδιιβαα ὈΥ 
1ϊ, ἀπ ἰο ΤΘ-ἀΒβΌγα [Π6 ΔΙΊΩΥ, ὈΥ͂ 
ἐπῖβ Ῥγοοῦ, Ὀοίῃ οὗ {Π6 βαΐεϊυ δπὰ 
600] 586] - ρῬΡοββθββίου οἵ {ΠῸ|ῚὉ 
ΟΠϊοἔ. 

(ὃ 1. ν. 14. 
(Ὁ) 1. ἢ. 9. 

8. ὥςτε κ. ἔχειν] 80. ἐλαΐ 
ιῦαϑ αϊδροδοα ιὐοὶϊ 7ῸΥ δοῖης 
ἐο ὧδ α ἄοηδοὸ δαΐέαϊϊοη οἡ 
δί(168. 
- ταῦτα ἔφρ.] “Ηδξ επ]οἿπ 

ἡδιῖν ἢ, ὧἱ᾽ 



μον δι ομιῦ 

)-.-9.} 118. 11. ΟΑΡΌΤ ΠΠ. ζὰ 
“ 7 

λεγο» ὅτυ περὶ σπονδῶν ἥκοιεν ἄνδρες, οἵτινες ἱκανοὶ 
, “Ὁ ε 

ἔσονται τά τε παρὰ βασίλέως τοῖς “Ελλησιν ἀπαγ- 
“ «ς “Ὁ ς 

γεῖλαι, καὶ τὰ παρὰ τῶν “Ελλήνων βασιλεῖ. ὅ. Ὃ 
δὲ ἀπεκρίνατο" ᾿Απαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ, ὅτι μάχης 

“Ὁ Ὁ 2 ᾽ 

δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ὁ τολμήσων “ 
Ν - Ὡ δια. ὙΧΥΝ Ὰ 7 Ν 

περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς “ἄλλησι, μὴ πορίσας ἄριυ- 

στον. 0. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον 
. ͵΄ Ω Ν κα δ᾿ « ᾿ ΄, 

καὶ ἧκον ταχύ" ᾧ καὶ δῆλον ἣν ὅτι ἐγγύς που βασι- 
᾿) 3 Ἃ Ν ἘΝ Ἣ 5 7 “- 7 

λεὺς ἣν ἢ καὶ ἄλλος τις, ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν" 
- 7 “ 

ἔλεγον δὲ ὅτι εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν 
“Δδ Ἁ ς 

ἡγεμόνας ἔχοντες, οὗ αὐτοὺς, ἐὰν αἱ σπονδαὶ γένωνται, 
Ν᾿ ς 

ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. 7. Ὃ δὲ ἠρώτα, 
εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν 
ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί. Οἱ δέ, “Ἄπασιν, 

-“ Ἀ » “Ὁ -“ 

ἔφασαν, μέχρις ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν διωγγελθῇ. 
8. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ 
Κλέαρχος ἐβουλεύετο. Καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖ- 

7 Ν } ες ΄ ᾿ “ πὸ κ ϑ, 

σθαι ταχύ καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ 
Ὁ ς ον “- 

ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. 9. Ὃ δὲ Κλέαρχος εἶπε" Δοκεῖ 
μὲν κἀμοὶ ταῦτα" οὐ μέντοι ταχύ γε ἀπωγγελῶ, ἀλλὰ 

, ΝΜ Ψ ΩΝ ᾽ 4 ᾿ » Ἁ » ͵ 

διατρίψω ἔςτ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ 
ΝΞ. τ Ἂ Ν , 53 ᾿ ΒΩ 

ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι" οἶμαί γε μέντοι, ἔφη, 
“ 7 

καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέ- 

(ο) ἷν. ὅ. 

ὅ. ὃ τολμήσων] Νογιιο ογὶξ φιιὲ 
αιάραί. Κ. 7ε1ξ, 451, 482 ; ἱπέ. 
ἼΠΙ. νυ. 12. 

μόνοις. ΟἿ, ΤΥ, τι. 11: ἬΙηΗΙς 
ρου, Ρ. 7392. 

8. μεταστησάμ.] Πατνΐηρ για 
0. ἄξουσιν (ἐκεῖσε) ἔνθεν) [πῃ 

αἰβίησ {π656 ζαΐ, ᾿πΠ 616. ἀπα {Π6 580]. 
γένωνται 15 [Π8 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ ὑγαπϑι το ἢ 
ἴο {π6 ογαίϊο τεοΐα. ΟἿ. 1. 111. 14, 

ἤ. αὐτοῖς τοῖς ἄς.1 ΤνλοέλοΥ 
ἤθ γιραηξ ἐο οσουθηαηπέ εὐἱέδ ἐλοδθ 
φη θη αἴοηο, (. ὁ. (μι Τογταρίηρ ρΡαΥυ) 
φοΐηφ απὰ τοΐωγηῖης. Αὐτοῖς τε 

ἑλοιι ιὐἱἐλάγαισ. Ὑ11. κι. 80; Μαῖί. 
492, ο. 
- ἐδόκει] (ποὺ ἔδοξε.) Το ορέ- 

πίοη ἐσαδ... Ὀπὺ 1 Βαὰ ποὺ [Π6 
ἔοτοθ οὗ ἃ ἔπαὶ γϑϑοϊαίϊοη, ΟἸϑαῖ- 
ΟἿ α5 ποῦ ομοοβίηρ ἴο δοῦ ὙΥ]ἢ ΔΩΥ͂ 
ΒΟΥ οἵ Πδϑίδ. 
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σεσθαι. ᾿Επεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτε 
σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε πρὸς τὰ ἐπι- 
τήδεια. 

10. Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι επορεύετο, 
τὰς μὲν σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ στράτευμα ἔχων 
ἐν τάξει" καὶ αὐτὸς δὲ ὠπισθοφυλάκει. Καὶ ἐνετύγ- 
χανον τάφροις ἃ καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν, ὡς μὴ 

δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο 
διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες, 
τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 11. Καὶ ἐνταῦθα ἦν Κλέαρ- 
χον ὃ καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ 

Ἁ Ἁ ὃ ́ » » δὲ “ὦ ὃ “Ὁ ΄ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν " καὶ 
» ἃ Ὁ δδῳ 7, - Ἀ κ᾿ , 

εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλα- 
,ὔ ᾿] Ι͂ Δ, » ἠδ Μ Γ β ἂν Ἁ 

κεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ 
“ βς" 4 ᾿] ᾿ Ἃ, 3 7ὔ 

ἅμα αὐτὸς προςελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" 

ὥςτε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. 
ς ᾿ 3 4 θ . Ν ᾿ «8. ς ἄ » 

12. Καὶ ἐτάχθησαν μὲν πρὸς αὐτὸ οἱ τριάκοντα ἔτη 

γεγονότες " ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, 

"δουδδν ον ὅδ... τὰν. 

προςελάμβανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 

(6}. 8..-ὅἱ: (4) ἵν. 18. 

9, ἐδόκει7 7ὲ βορηιρά ἐο ὅθ 
αϑοιέ ἐλο γίγλέ ἐΐηιο, {πὸ ἰτηρου- 
ἔδοῦ ρσἰνπο ἃ ποίϊοῃ οὗ ᾿παδβῆηϊίο- 
658 ἴο {6 {{πη6. 
- σπένδοιτο]ὶ Τλαέ ἦδ αγγορᾶ 

ἐἔο α ἔγιιοο. ΤὴΘ τηρογῇ. οἵζοπ οχ- 
ῬΓΘΞΕ65 [86 ἑἐπέοπέϊοη ἴο 40 8ῃ δοί ; 
ἐἰη [Π185 οᾶβ6 {Π6 Μ1}} 15. ἴδκθη 
ἕου [π6 ἀδϑα νυ ΐοῖ 15 {μου σοπι- 
τηθηςρά., 2ε1, 598, 2; δῖ. 
γΙρ. Ρ. 748, πη. 161]. 

10. τοὺς δὲ] ΕΟΥ ἄλλους δέ. Οἵ. 
ΟΥ̓ ΕΝ πν 

11. βακτηρίαν] “Μοτα ἀπουτη 
δ Ρατίδηοσγυτη. Οἵ. Τ πο. 11. 84. 
Αάἀδοαὰβ ἸοσμαρῸΒ νδρι]αββθ ἃ 
ΡΓθίογα ἀοορηῦ. Η61}.Υ 1. 1. 19.᾽ Κὶ. 

13. Πολὺ δὲ 

(ἢ 1. ἴκ. 19. 

- ἐπιτήδ. “ΤΨΚ»γΟΡΟΥ ππαπ ;ἦ 
“41 γουθθγῦῖθβ αἰρηὰβ αδββαί.ἢ 
Τμῦς. ΥΠ|. 70, δᾶ 1. 71; Αγῃ. 
- ἔπαισεν ἄν].. Μ55. (8. Ὧπὰ Ζ. 

ἔπαιεν ἄν.) “Δ ΕΓΌΟΓΑΤΘ 80]. 
Ῥογύβοη, Τὴ6 δουὶϑῦ 15 ῬΡΙΌΡΟΥ ΠΟΘ, 
ἃ ὈΪονν Ὀθεϊησ ἃη δοῦ φοπιρ]οἰθα ἱπ 
ἃ 51η516 ροϊηΐῖ οὗ 6. 1646 Μαίί, 
599. 
- μὴ οὐ] Οὐ 445 Ξίτεπσίῃ δηὰ 

ΘΙ Ρ 4515 ἴο ἴπ6 πορίίοη. ΟὗὨ, ΥἹ. 
4. (Τεϊ, 750, ὃ ; Οὔ5. ὃ ; Ατιι.- 

Ὁ... 905. 9 ΤΕΣ α, 1, 
12, πρὸς αὐτὸ) Α5 βυΡ. 11], πρὸς 

τοῦτο τετ. . ΟΥ55. πρὸς αὐτὸν.) 
Θ0Πη. τοδαβ Ετανὲ αὐτοῦ Ξε ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
ἃ5 50}. 1. ἴχ. 20. 
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μᾶλλον ὁ Κλεαρχος ἔσπευδεν ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω 

( Ν ΄ Ὁ ᾽ Ν Ν᾽ [4 πληρεῖς εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος " οὐ γὰρ ἦν ὥρα 
᾽ 

οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν: ἀλλ᾽, ἵνα ἤδη πολλὰ προφαί- 
“ [ἢ Ν ᾽ Ἃ [ Ὰ Ὡ 

νούτο τοῖς “Ελλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἕνεκα 
, Ψ , ἋΣ Ν ΄ δ ἂ,»Ψ0 ᾽ 7 

βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

14. Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέ- 
᾽ “ 

δειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ᾿Ενῆν 
Ν Ἁ Ν Φ ΄ ᾿ Ν » ε Ν δὲ σῦτος καὶ οἶνος φοινίκων πολὺς καὶ ὄξος ἑψητὸν 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν. 1. Αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοινί- 
΄“ Ἀ » [.͵ [ ᾿ ᾿] “ “- » 

κων, οἷας μὲν ἐν τοὺς Ελλησιν ἔστιν ἰδεῖν, τοῖς οἰκε- 

ταῖς ἀπέκειντο" αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναι 
᾿ ᾽ ’ Ι Ν ΄ Ἁ Χ , 

ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος " 

ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερεν " τὰς δέ τινας καὶ 
ΘᾺ ξηραινοντες τραγήματα ἀπετίθεσαν. Καὶ ἣν καὶ παρὰ 

᾽ “ 

πότον ἡδὺ μέν, κεφαλαλγὲς δές, 106. ᾿Ενταῦθα καὶ 
-“ ““ , Ὁ 

τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρα- 
“ “ 

τιῶται, καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε εἶδος καὶ τὴν 

- τὰς δέ τινας Οἵ, 1Π1. ἢ]. 19, 15. ὥρα ϑ ΠΟΥ τνὰβ (Π6 568- 
δα Υ, νἱϊ. 16. 900 ΤῸΓ ἰυυϊσαϊπρ 0Π6 Ῥ]αῖη8, ὈΓΡ 

ἀἰβιίσ ες ηρ {η6 νναΐθβ οἵ {86 
ΕᾺΡὨγαΐθβ οὐοὺ ἴΠ6πὶ, ὈΚ τηθἂηβ οὗ 
Θδπα}]5. ΟἿ 1.. νἱῖ. 15, δηᾶ Ρ]ην, 
ἘΝ. 1. νἱ. 26: Αὐτίδπ. Απδῦ. 
ὙΠ. 21. “ΤῊ Ὀαϊ]6 οἵ Οὐμᾶχα 
58 ᾿οισηύ ἴῃ δαί, ΓῸΓ {Π6 
Οτθοῖκ Πα γθδοῃθα Αὐτηθηΐα ἴῃ {Π6 
νυ πίοΥ. Υ. ἷἱν. 12. Β΄, Η. Απη.40]. 
- οἵα. . . ἄρδειν] κε (τοιαύτη) οἵα 

«««ἄρδειν “6 ῬΓΟΡΘΙ͂ ΒΘΔΒΟῚ ΤῸ... .ἢ 
Μαῖι. 479. Ατῃ. 6. Ρ. 280. 

15. αὐταὶ δὲ, ἄς. ΤΥΔΗ8]. “ 45 
το ἐλ ἀαΐοβ ἐλοηιδοίυθ 9.05) ἐδθ 
υαῖγη- ἐγ 68, (0 0 }}}) α8 106 ἠαῦθ αἢ 
Ὡρμογίντϊἐψ 7 ϑοοῖνιφ αὐποης ἐλ 

ἶ εἴς, 1σογ8 ἰαϊά αδἰἀθ 707 ὅτ." 
ὕπσι 15,ῃ. 
-- τοῦ κάλλους} 5850 με Ὀεβί 
Μ55. (τὸ κάλλος, Ρ. ἃ. Κ.) ΟἿ. 
Μαἴὶ. 545, 348 : Ατη. 6. Ρ. 146,1. 

-- τραγήματα ἢ “ [πέρ] Π|ρ6 ὡς 
τραγ. ὃ. ΟΥ, Μαῖ!. 438. 
- ἦν] 8611. τὸ τράγημα. 
- παρὰ πότον] “ ἑπέογ"» ὈΪΌΘΗ- 

ἀυτ.᾽ Ῥ. ; (αἴοηγ, ἔ. 6.}ὺ ἐπ ἐΐθ 
οοπγ 86 οΥ αγϊηκίηφ. 

10. ἐγκέφαλον] --- (γποαπμϊαρη, 
ΡΠ. ΧΙ. 8. 9.) Απρ]οὺ “ Το 
ογοιση,᾽ ΟΥ̓Κ λοαγέ,᾽ (ριἐ, ϑρε]τη.) 
“ΒΥ τη θγη {γᾶν ] 6 γ5 1ὑ 15 ο4]16 8 
[ῃ6 οσαὖδαφο οἵ ἴπ6 ραϊη. [1 15 
σοΙηΡοΟΒοα οὗ {πμ6 τυαϊτηθηΐβ οὗ {Π6 
ξαΐαγα Ιϑᾶνϑϑ, Θηυθορθα ἴῃ 16 
Ὀά565 ΟΥ̓ Τοούβία! Κα οὐ {ῃη6 δοίυδὶ 
Ἰθαγϑβ.᾽ ΒΘΏΠΕ6Ι], Ρ. 118, 

--- ὅθεν ἐξαιρεθείη] Τλεποε- 
δΟΘΌΟΥ ἄς... ῬΡλίολευενῦ λαά ἐΐ8 
ογοισα γοριουρά, ὅς. ΟἿ 1. ἰχ. 
20. 
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ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. ἮΝ δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο κεφα- 
λαλγές. ὋὉ δὲ φοίνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος 
ὅλος ἐξηναίνετο. ᾿ 

17. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς " καὶ παρὰ με- 
γάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως 
γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς " δοῦλοι δὲ 
πολλοὶ εἵποντο. ᾿Επεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν 
Ἑλλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι᾽ 
ἑρμηνέως τοιάδε " 

18. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες “Έλληνες, γείτων οἰκῷ τῇ ᾿Ἐλ- 
λάδι" καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ κακὰ κἀμήχανα ἐμ- 
πεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ 
βασιλέως αἰτήσασθαι, δοῦναί μοι ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς 5 

τὴν Ελλάδα. Οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἕξειν 
οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς ᾿Ελλάδος ἁπάσης. 
19. Ταῦτα δὲ γνοὺς ἠτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ 
ὅτι δικαίως ἄν Ὁ μοι χαρίζοιτο, ὅτε αὐτῷ Κῦρόν τε 
ἐπιστρατεύοντα ἱ πρῶτος ἤγγειλα, καὶ βοήθειαν ἔχων 
ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην" καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς 
Ελληνας τεταγμένων οὐκ ἔφυγον ἀλλὰ διήλασα καὶ 
συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ, ἔνθα 
Θασιλεὺς ἀφίκετο ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. 

(ὸ 1. ἢ. 2. Ὡι κα. 38. ᾿ ΟΥ̓ ΝΣ 
Καὶ τοὺς 

18. εὕρημα] Α σὶπαί}}}. εὃρ. 
ἐπ., 1 οοἰθοηιοί ἐΐ α μίοοο 07) σοοά 
“7ογέμηο. (Το αρροϑιῖ.} ΟΥΟΝΤΙ. 
τι. 15. 
- ἂν... ἕξειν ἮΑν 56 6γὴ8 ἴο τὸ- 

Ῥγδβθηῦ {π6 πποογίδϊηΐν οὗ σαττΥ- 
ἴῃρ’ Ὦ15 Ῥοϊηξ τὶ {Π6 Κίηρ,, ὑυΒ]ΟΠ΄ 
ΤΙΒΒΔΡΉΘΓΏ65. ({0 ΘπΠδποα {Π6 νἃ- 
Ἰὰ6 οὗ 158 βοοα ΟΠΟ65) 15. ἸᾶθουΓ- 
ἴῃρ Ὠγουρῃουῦ Πῖ8. ΒΡΘΘΟῊ ἰο ἰπ|- 
ῬΓΘΒ8 ὌΡΟΙ {π6 ατθακβ. ΤῊ 86 
οὗ [η6 ἔαΐ. 4156 15 ἃ Ῥο] 6 ἀ6- 
δεηιρέϊογε ὑΠπμαῦ ὮΪ5 ΒΘ Ύν 0685 εὐὐέἑ Ὀ6 

ΔΡΡΙΓθοϊαἰοα,----. 7 ἐλίπκ (17 1 8ιε- 
οορα) 1 8λαϊϊ ἔαῦθ νοῦ {πᾶηκβ,᾽ 
Βδὶηρ ἃ βίγοηρ Υ Δ ηα ΤΉΟΓ6 ΘΧρ]]- 
οἷύ ἀββουθίοη οἵ ἨΪΐβ οἱαίτη ἴο {πϑὶγ 
σταϊ πα ἴΠδηῃ 41 (πϊηκ 7 δλομία 
λαυο,᾽ ἄς. (ἂν... εἶναι.) 866 ἃ 
ποίᾳ οὗ Αὐποϊὰ ἕο {Ππ6 β5δ1η6 δῇἴεοξ, 
ΤΗυο. 1. 140, Ρ. 198. ἜΑν ψ] ἢ 
ξαΐ., ΓπΠοῸρΉ; τὰγα ἴῃ Αἰπο Θτεθῖ, 
Β6Θ61ὴ8 βίη 6α ὈΥῪ {πὸ Μ58. 
ΟΥ. ν. 18, δὰ Π Ὁ: 25: ΤῸ}: 
429,1; Μείϊ, 5899, ἀ. 
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,ὔ “ “ “-“ 

ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τοῖςδε τοῖς παροῦσι 
νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. 20. Καὶ 

᾿ Χ ΄ ποτ με ΄ θ ἢ 2 περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσασθαι" ἐρέ- 
, ς ἴω 2 ῳ , ’ “ » 

σθαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευσεν ἐλθόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρα- 
’ δ΄ ᾽ , Ἁ ΄ὔ ς “Ὁ , 

τεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως 
ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ ἐάν τι δύνωμαι 
ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξασθαι. 

21. Πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ “Έλληνες ἐβου- 
λεύοντο καὶ ἀπεκρίναντο" Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν. ᾿ Ἡμεῖς 

» , ς - , » οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες, οὔτε 
ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα" ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις 
Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα, ἵνα ὑμᾶς τε 

ἀπαρασκευάστους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀναγάγοι. 
99 9: εὖ ,Α πὸ ,. “Ὁ  ῳ Ἃ, » ὃ [ 5 . ᾿Επεὶ μέντοι ἤδη ἑωρῶμεν αὐτὸν ἐν δεινῷ ὄντα, 
ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν, 
ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ 
ποιεῖν. 28. ᾿Επεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ! 

ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς, οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεκα βου- 
λοίμεθ᾽ ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν " οὐδ᾽ 
αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν 

οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδικοῦντας μέντοι 
πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι: ἐὰν μέντοι 
τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχη, καὶ τουτου εἴς γε 
δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. Ὃ μὲν οὕτως 
εἶπεν. 

24. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης ἔφη: Ταῦτα ἐγὼ 
( Κα. 2. ὦ δ ι,-, (αι) 1. ἰκ. 11. 

22. ἠσχύνθημεν... ΤἨὮἕε 7ε]ξ εὐθην, (ἰγ. 13); ἀποσπασθῶμεν, 
δῆαριθ δοί ὀθύουθ σοί απᾶ ριθη. (11. 1. 12), ἄο. 
Οὐθοῖς ἀθροπθηΐ γεγῸ5 ἃ16 (ἴῃ ρὲ -ὀ ὀ «--- παρέχοντες... εὖ ποιεῖν] ΑΥΉ. 
Π6ΓΆ]) ἰΠ056 ὙΠ] ἢ ἜΧΡΓΘ85 οἰ ΠΥ 6... 209, 210; Μαείί. 585, 5 ἃ. 
ποίου ΟΥ̓ δ αοὐ οΓ ἐδ ηνϊπα, 23. ὑπάρχῃ 15 ΠΟΙδ δαυϊναϊοθηΐ 
ΕΧ. 6Υ. μανέντες, (ν. 10); ἠγάσθη, ἴο {Π6 5΄Τη016 νεῖ ἄρχῃ. ΟΥ̓, [. νἱ. 
ΠῚ 9); ἥσθη, (1. ἴ. 18); ἐπορ- ὅδ᾽; Ὀϊϑ. 1. 1. 4. 

α 
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ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ ἐκείνου" 
μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ μενόντων " ἀγορὰν 
δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. 3. Καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν 
οὐχ ἧκεν" ὥσθ᾽ οἱ “Ἕλληνες ἐφρόντιζον " τῇ δὲ τρίτῃ 
ἥκων ἔλεγεν ὅτι διαπεπραγμένος ἥκοι παρὰ βασιλέως 
δοθῆναι αὐτῷ σώζειν τοὺς “Ελληνας, καίπερ πάνυ πολ- 
λῶν ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι 

νὴ το. Ν ͵ , . 4 
τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσαμένους. 3206. Τέλος δὲ εἶπε" 
Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν, ἢ μὴν 
φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν 
εἰς τὴν “Ελλάδα, ἀγορὰν παρέχοντας. “Ὅπου δ᾽ ἂν 

ἣ μὸν “ ΄ ς “Ὁ 5 “-“ - Θ. » μὴ ἢ" πρίασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν 
ἡ Π.-4 7 ς Ν ᾿ ὥι δ᾽ ὦ ͵, ΝΠ 

τὰ ἐπιτήδεια. 27. Ὑμᾶς δ᾽ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι 
ἢ μὴν πορεύεσθαι ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς, σῖτα καὶ 
ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν μὴ παρέχωμεν ἀγοράν" 
ἢν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν τὰ ἐπυτή- 
δεια. 28, Ταῦτα ἔδοξε: καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς 9 
δ» 7ὕ »" ς - , Ἁ 

ἔδοσαν Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς Θασίλέως γυναικὸς 

ἀδελφὸς τοῖς τῶν “Ελλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς 
καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν Ελλήνων. 39. Μετὰ δὲ ταῦτα 
Τισσαφέρνης εἶπε: Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα" 
ἐπειδὰν δὲ διαπράξωμαι, ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασά-. 
μενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ αὐτὸς 
ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

{6} 1 νν 5. 

24. μενόντων) ἘῸΥ μενέτωσαν. 
25. ἐφρόντιζον) “ΒεοσαΉ ἐο ἐπίπκ 

απηωροιιδὶψ." 
- ἄξιον... βασιλεῖ] “ΓΑξιος νι 

ἀαΐ. -- πρέπον, φμοά οοπυθηΐί. Ῥ, 
20. ἢ μὴν] “ Μογὶϊψ᾽ 15 ἃ ΒΟ]ΙΘΙΏΠ 

ἴοτγιη οὗ ἀβοϊαγαίϊοη, ΔΟΟΟΠΡΔΏΥ Πρ; 

(ο) 1. τἱ. ὅ. 

8 οδίῃ, ἱπηργθοδίϊοπ, ἄς, ΟΥἿΎΥ͂. 
τσ; 531: Πιδῆ ΤΣ 

27. πορεύεσθαι] ϑοῃη. ταΔ65 πο- 
ρεύσεσθαι ἰο δοοοτᾶ τ παρέξειν, 
5Ὲ0. ἘῸΥ πορεύ... ἴπ ἃ ἔαΐ. 5 ]Ε, 
(κε ἰέναι.) οἷ, ᾿ηΐτϑ, ν. 18, δπὰ 
Εν ς - 
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ΟΑΡΟΤ ΙΓ. 
1. Μετὰ δὲ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε 

Ἑλληνες καὶ ᾿Αριαῖος, ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευ- 
᾿ ς ῇ , Ἃ Μ ᾽ δὲ ͵ὔ ᾽ 

μένοι, ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ᾿Εν δὲ ταύταις ἀφικ- 

νοῦνται πρὸς ᾿Αριαῖον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι 

ἀναγκαῖοι, καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινες, 
᾽ὔ 7 Ν Ν μος ὁ Ν 7 

παραθαρσύνοντές τε καὶ δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βασιλέως 

φέροντες μὴ μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν 
Κύρῳ ἐπιστρατείας, μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παρῳχη- 

,ὔ ’ »ὖ ͵7 » 8 4 [4 

μένων. 3. Τούτων δὲ γυγνομένων ἔνδηλοι8ὃ᾽ ἧσαν οἱ 

περὶ [τὸν] ᾿Αριαῖον ἧσσον τοῖς “Ελλησι προςέχοντες 
τὸν νοῦν" ὥςτε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν 
Ἑλλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προςιόντες τῷ Κλεάρχῳ 
ΕΒ ἈΝ -“ ΕΖ “ ͵7ὔ , 

ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς " 9. Τί μένομεν ; 
δ » 5 7ὔ { Ἃ ς »“ » ,ὔ Ἀ 

ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα, ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι περὶ 
Ἀ ΕΥ̓ ἃ [4 . -“ ΜΝ [ 

παντὸς ἂν ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις “Ελλησι 
“ "“ 5 ἈΝ ͵ Ἂὦ Ἁ 4 Ἀ 

φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν μὴ στρατεύειν ; Καὶ 

νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεταιὉ μένειν, διὰ τὸ διεσπάρθαι 
ὑτῷ 5 τὸ στράτευμα" ἐπὴν δὲ πάλιν ἁλισθῇ αὐτῷ ἡ αυτῷ ρ μα ω) Ώ αὐτῷ ἢ 

» ΕΣ 5 7 "» 

στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεταν ἡμῖν. 4. 
Μ' δι “2 Γ, ΙΝ ,ὔ ς Μ 

Ἴσως δέ που ἢ ἀποσκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος 
2 «ε « ’ » 7] σα 7 7 ς »-“" 

εἴη ἡ ὁδός. Οὐ γάρ ποτε ἑκών γε βουλήσεται, ἡμᾶς 

(8) 1. 11. 11. Ο) 1. 18. (ο) 1. νἱϊ. 20. 
1. δεξιὰς. .. φέροντες} “ ΕἸά ΘΙ 3. φόβος. .. μὴ στρατεύειν 

Ἐερὶβ ποιηΐηθ ἀαθαπί.᾽ Ρ. Οἐ, Ογτ. 
τ ἢ. 7, 'πὸ ἼΒεῖ. ΗΠ]. 11. 8, 
(ἀοωέτγαξβ. .. 7δγ θη θη). 
- τῆς ἐπιστρατεία5] “ΟΠ 80- 

οουπί οἵ... .᾿ Μαίί, 845. 
2. τοῖς μὲν----Ἴ “ΗΒ τεϑροπαᾶοϑῦ 

Κλέαρχος δέ, ὃ ὅ.᾽ Κὶ. 
- ἤρεσκον. . . ἔλεγον] Α ΟΠδηρῈ 

οὗ βυθδ)]εεί. Οἵ, ΥἹΙ. Π|. 8ὃ.--προσ- 
ἰόντες ; 5611. οἱ πολλοὶ τῶν Ἕλλ. 

7εαν (50 85) ποέ. ΟΥ. Επτ. ΤΡ. Τ. 
1391. φόβος δ᾽ ἦν, ὥστε μὴ τέγξαι 
πόδα. 7ε1ἴ, 749. 
- οὐκ ἔστιν---ὅπως οὐκ] “ Πακα 

ἀιιδῖο,. . ῬΥΟΡΥ. βεογὶ ποη ροΐίεϑέ, 
φιΐη.᾽ Ῥ. 

4, εἴη] ΤῊὁΒ Μ58. (ἢ, Ρ). “0}- 
ἰαϊῖνιβ ἀσποίδί Βδρὶ5 χυϊάδιη οοη- 
5|Π1 τ 6 Υ ᾿ἰπνίθτη σϑααθηάὶ,---βοα 
ΠΘΥῚ ΠΟῚ ῬΟΒ56 υὖ ΟὙΘΟὶ 0110 ἴτὰ.- 
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ἐλθόντας ἐς τὴν ᾿Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς, τοσοίδε 
ὄντες, ἐνικῶμεν τὴν βασιλέως δύναμιν ἐπὶ ταῖς θύραις 
αὐτοῦ, καὶ κατωγέλάσαντες ἀπήλθομεν. 

ὅ. Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν" 
᾿Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα" ἐννοῶ δ᾽ 
ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ 

παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν. "Ἔπειτα πρῶτον μὲν 
ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδ᾽ ὁπόθεν ἐπισιτιούμεθα" 
αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος ὃ οὐδεὶς ἔσται" καὶ ἅμα ταῦτα 
ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀφεστήξει" ὥςτε φίλος 
ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες 
πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. 0. Ποταμὸς δὲ εἰ μέν τις 
καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἶδα" τόν δ᾽ 
οὖν Εὐφράτην ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι ᾿«ωλυ- 
όντων πολεμίων. Οὐ μὲν δή, ἂν μάχεσθαί γε δέῃ, 
ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν σύμμαχοι: τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς 
εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλειστου ἄξιοι" ὥςτε νικῶντες 

(ἀ) 1. ἰκ. Ὑἱϊ. 

Ῥαϊπηοπΐο ἃ τράϊξα δΟβέγαμδπίυγ.ἢ 
Β. Τῇδ ργοροββᾶ τϑϑβυὶ (ὡς, το.) 
Ὀεὶπρ θαβθα ΡΟ ἃ τηθῖθ ἤγρο- 
{π6515 (ἤσως δὲ...) ρΡαγίακοβ πᾶ- 
ζΌΓΔΠΥ οὗ [Π6 βᾶτηθ Βυροίπρίϊοδὶ 
ΟΥ̓ ΘΟΠπ]ΘούαγΑ] Οματδοίθσ Νον {Π6 
βίαθιηθπΐ οὗ 500 ἢ} ἃ τϑβα]ῦ 15 {Π6 
ΡτουΐποΒ οὗ {με ορέαέ. (Βαυζέμῃ. ατ. 
ατ. Ρ. 873,) ποῖ οὗ {πὸ διδ). (ΥἹ46 
Ι, 1γ..18.) ΟΥ. ΠῚ. ἢ. 86, π. 
- τοσοίδε] 80. Τὴν (Δηα πὸ 

ΤΩΟΥΙΘ) : 1. 6.,) 80 ἤειυ. ΟἿ. 1. νἱ. 7. 
Ταηέιιδ, ἴῃ Π1Κ6 ΤΩ ΠΠΘΙ, ΒΟΠΘἐἸ ΠΊ65 
Τη68}8 80 δηπαϊΐ ΟΥὙἩ Τποοηδίογαδίο. 
Ὑιας Οἷο. ἔδπι. 1. υἱῖ. 8. 

ὅ. ἐπὶ πολέμῳ] ζπιαε6γ' οἰγοιιγη- 
9ἰαΉΠ65 ΟΥ̓ ΟἿ ἔογηι15 ΟἹ νγᾶῦ : 50 
ἴηξ, 8, ἐπὶ γάμῳ. (Ὡς πολέμον 
ἕξοντες. Κι. ; 45 ἐπὶ ἀγαθῷ, Υ. νἱ]!. 
18,) Ι͂ῃ φρϑῆεγαὶ, ἐπὶ νὰ ἀδί, 

(6) ἢ. ὅ. (ὃ 1. ἢ. 21. 

ἀδποίθβ {πῃ6 γομπααίίοη οἵ τῃδ 
δοίίοη οὗ {π6 σϑυῦ, δἰ δ5 15 
δαῖι86 (΄ ἴπ σΟΠΞΘα]ΊΘΠΟΘ οὗ ἢ), ΟΥ̓Δ 5 
οὐ7εοέ (' τ ἃ τἱθν ἴο ᾽); βοιηδ- 
{ϊπ165 ἰῷ ἀδηοίθβ 5 τη] (86 οἷγ- Ὁ 
οσμηιδίαποοβ πηπάον' τὐλίοῦ τὸ Πᾶρ- 
Ρεη5. Οὗ -σστη. Ὑὴρ. π. 397; 
Ατη. Τπυο. ΥἹΙ, 6]. 
- οὐδ᾽ ὁπόθεν ͵ ]Ὶ 8501]. παρέξει 

(χώραν) ὅπόθεν. δὶάΘ ἢ]. 20. 
- ἀφεστήξει) Ἐαπξ. ξοττηδα ἔτΌτὰ 

188 Ῥγϑβ. ρεγῖ. ἀφέστηκα, ἃ5 τεθ- 
νήξω ἴτοτη τέθνηκα. 
- οἱ πρόσθεν ὄντες] 50}}]. φίλοι ; 

᾿ ΤΗΘΔΗΪηρ ΑΥ̓ΤΕΘῸΒ ἃπα ἢϊ5 ραγίνυ. 
θ. τὸν δ᾽ οὖν. Οἵ, τῇ δ᾽ οὖν. 1. 

1ϊ, 12.--τῶν δὲ πολ. ... ἱππεῖς} 
“Ῥλογραϑ Γ᾽ ἐῆδθ φηθηῖῃ οαυαὶγῳ 
ΔΥΘ Π61Γ τηοϑῦ ΠΌΠΊΘΙΟΙΒ ἃπα νἃ- 
10.816 ἔογοθ.᾽ 
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μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν ; ἡττωμένων γε μὴν οὐδένα 
οἷόν τε σωθῆναι. 7. ᾿Εγὼ μὲν οὖν βασιλέα ᾧ πολλὰ 
οὕτως ἐστὶ τὰ σύμμαχα, εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπο- 

᾿ς ᾽ 5 “ “Ὁ -Ἃ κἱ » Ν , λέσαι, οὐκ οἷδα ὅ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεζιὰν 
δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ 
ἄπιστα ποιῆσαι Ελλησί τε καὶ βαρβάροις. Τοιαῦτα 

πολλὰ ἔλεγεν. 
8. Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφερνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 

Ἀγ 9 , “ 

δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν, καὶ ᾿Ορόντας τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ 

γάμῳ. 9. ᾿Εντεῦθεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου 
καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο" ἐπορεύετο δὲ καὶ 
» “Ὁ ἈΝ ͵ὔ Χ » ΄ “Ψ 

Ἀριαῖος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα 
“Τισσαφέρνει καὶ ᾿᾽Ορόντᾳ, καὶ ξυνεστρατοπεδεύετο σὺν 
ἐκείνοις. 10. Οἱ δὲ Ελληνες ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες. ᾿Εστρατοπε- 
δεύοντο δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων παρασάγγην 

Ἁ ἴα » ͵ὔ ᾿Ὶ » “ “ 

καὶ μεῖον" ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥςπερ πολε- 
, » , Ν δ᾿ Ἁ “ ς 7 »“"Ἅ 

μίους ἀλλήλους καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν παρείχεν. 

11. ᾿Ενίοτε δὲ καὶ ξυλιζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ, καὶ χόρ- 
τον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ξυλλέγοντες, πληγὰς ἐνέτεινον 
» , [4 ἈἉ ἴω 3 “Ὁ 

ἀλλήλοις " ὥςτε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. 

12. Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς 
. τὸ Μηδίας καλούμενον τεῦχος, καὶ παρῆλθον εἴσω 

(ΕΒ) 1. ἀλνν 8: 

ἃ. δ. ΤῊ}. ΤΥ τιν ἡ. δὲ διὰ τί. 10. ἐφυλάττοντο ἀλλήλους ] 
Μαίί. 488, 1. 5ἐοοα οἡ ἐλοῖν σμαγα ἀασαΐϊηδὲ οφαολ 

οἶδεν. Φυλάττομαι, 1 σμαγα Ἠῖν- 
δ, (ΠΚ6 τοῆδχινα ἃπα ἰη γδη81- 
ἀνα νυ β ἴῃ ρΘΠ6Γ81,) δατηϊὲβ οὗ 
δὴ δΟο5, οὗ πΠ6 γεοηιοέο οὐ7θοΐ, 
ὙΠ τοίου μοα ἴο ἡ ]Οἢ {Π6 δοίϊοη 
οὗ {16 νϑυ ἰδκδθβ Ῥ]8θθ. ὅ66 βὰρ, ἢ 
ἠσχύνθημεν τοὺς θεούς, ἰϊϊ. 22 : 
δια θαῤῥεῖν τὰς μάχας. 11]. ἰϊ. 20. 

12. Μηδίας κ. τ.] Τῇῆο ιυαἱὶ οΥ 

- αὐτὸν] “ ΡΙΟΠΟΙΉΘΗ ΒῈΡροΙνᾶ- 
οασπῃ. Μαίί. 408.᾽ Ρ. 

8, ᾿Ορόντας1 ϑϑαίγαρ οἵ Αττηθ- 
πα. Οἵ. Ὠϊοὰ. 5165. χνυ. 8---11. 
- ἦγε] 8611. Ογοπέαδ. Οἷ. 1ΠΠ1,| 

ἷν. 15. (ΤΊ ϑδαρἤογη. Ὠϊοά. 510. 
ΧΙΝ. 20.) 

10. ἐφ᾽ ἑαυτῶν] ΜΒ. {πθιη 58 γ 68. 
ϑ'ϑογβηι, Β. 
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αὐτοῦ. ἦν δὲ ὠκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ 
κειμέναις, εὗρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν" μῆκος 
δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασωγγῶν" ἀπέχει δὲ Βαβυ- 
λῶνος οὐ πολύ. 18. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν ἢ σταθ- 
μοὺς δύο, παρασάγγας ὀκτώ" καὶ διέβησαν διώρυχας 
δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις 
ἑπτά" αὗται δ᾽' ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητοςἷ ποταμοῦ" 
κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, 

«ς Ἁ -“ ΄ ΒΡ , ὅ , αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι ἔπειτα δὲ ἐλάττους " τέλος 
δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ ὥςπερ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐπὶ τὰς 
μέλίνας " καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν" 

Ἂ ἰ α ῇ Ὅ , ᾿ ΄ ΦιΨ πρὸς ᾧ πόλις ἦν μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος, ἧ ὄνομα 
Συττάκη, ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πέντε καὶ 
δέκα. 14. Οἱ μὲν οὖν Έλληνες παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνω- 
σαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος 
παντοίων δένδρων " οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν 
Τίγρητα οὐ μέντοι γε καταφανεῖς ἦσαν. 15. Μετὰ 
δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν 
ὅπλων Πρόξενος καὶ Ἐενοφῶν" καὶ προςελθὼν ἠρώ- 

Μ , Ἁ ΄, »“ ΕΝ » τησεν ἄνθρωπός τις τοὺς προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι 
Πρόξενον ἢ Κλέαρχον. 

(0) ἢ. 22. 
Δοαϊα, 80 οαἰϊοα. “ Καλούμενον 
δαάϊσατη νἱαθίττ, σαοα ΠΤ ΠΓῚ5 ΠΟῚ 
ἐῃ Μοαϊά πεὸ α Μεαϊῖξ, 5οᾶ ἰπ Βἃ- 
Ὀγ]οπὶᾷ αἱ Μοαογιηι ἱποι: 0. 68 
ΔΥΟΘηἀδ5 σοπϑίγιοίαβ ἔμογαί. ΟἿ, 
Ηετοά. 1. 185. Κ, (8. 5υβρεοοίβ 
“τηυσι ἃ Μεοαεᾷ γορσδίυμη ἔι1556, 
4186 [1556 αἸοΙΓ ὌΧΟΥ Ῥοβίγ ΠῚ 
Μβεάογιμ Βδρβ, οἱ τοσηῦτη νἱοΐο 
Ῥεῦϑϑ δάδιηθσαηΐ, Οοιηρ. 11]. ἱν. 
11.) 
- παρῆλθον] Τῆον ραδε6α ιεὐἱέῃ- 

ἐη τέ. 
- πλίνθ. ὁπτ.1] Βαζοί ὀγίοζϑο 

ἰαϊά ἦπ Ὀϊαηθη. πὸ 5ίυαοηί 

Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, καὶ 
( 1. νἱ.. 15. 

ΤῊΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΔΙΘ {Π15 τὶ {Π6 Ὀυ1]α- 
ἴηρ; οὗ Βαῦγ]ομ, Ηδοτγοά. 1. 179, ἃπὰ 
186 ΒοΟΚ οὗ ἀδεη. χὶ. 8, Ὦοτα ᾿ξ 15 
βδϊα {πδὺ (αὖ {π6 θυ ]άϊηρ οὗ Β4061) 
(ἢ6ν Πα ΓΙῸ ΤῸΓ βἴοπθ, δπά 
5]1τὴ6 (δέξμηιοη, Β. Ῥαΐσίοκ,) ΤῸΓ 
ΤΟΥ Υ.᾿ 
- οὐ πολύ] Οἷ. Αγρεπά. 
15. πρὸ τῶν ὅπλων] “Απέο (α8- 

ἐγα.᾿ Β. ΟΥ̓ ΠῚ. 1- ὃ δηὰ 38. 
- καὶ ταῦταῇ Χροη. ἱπετηδίαϑβ 

Ἠΐβ βυβριοῖοη {πᾶ ΜίθηΟη τὰ 
ῬΥῖνν ἰο {Πὶ8 βοῆθιηβ ἔου αἰβοᾶς- 
ἴηρ {Π6 ατΘΈΚΒ. 
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ταῦτα παρ᾽ ᾿Αριαίου ὧν τοῦ Μένωνος ξένου. 10. 
Ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός εἶμι ὃν ζητεῖς, 

Ὑ -“ Ἁ 

εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε: "Ἐπεμψέξ με ᾿Αριαῖος καὶ 
2 , Ν ὧν ΄ ᾿ δι τὰ 9 Ν Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ 

, ΄ δ δ ἐδ ᾿ Ζ ἴον Ἀ 

κελεύουσι φυλάττεσθαι, μὴ ὑμῖν ἐπίθωνται τῆς νυκτὸς 

οἱ βάρβαροι" ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον ρβαρ ράτευμ ὦ πλη 
δείσῳ. 17. Καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος παραδείσῳ. 17. ρὰ τὴν γέφυρ ἔγρη 

ἴω Ἷ ᾽ὔ «ς “ 

ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν ὡς διανοεῖται 
λῦσαι αὐτὴν Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἤνπερ δύνηται, 
ὡς μὴ διαβῆτε, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποτα- 
μοῦ καὶ τῆς διώρυχος. 18. ᾿Ακούσαντες ταῦτα ἄγου- 

ιν Ν ν᾿ Κλέ ᾿ , Ω λέ σιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον, καὶ φράζουσιν ἃ λέγει. 
ὋὉ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας ἐταράχθη σφόδρα καὶ ἐφο- 
βεῖτο. 19. Νεανίσκος δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας 
εἰ - » » Ι͂ » 4 5 ΄ Ἁ εἶπεν ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη, τό τε ἐπιθήσεσθαι καὶ 
τὸ λύσειν τὴν γέφυραν. 4ῆλον γὰρ ὅτι ἐπιθεμένους 
ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι. ᾿Εὰν μὲν οὖν νικῶσι 
τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γέφυραν ; οὐδὲ γὰρ ἂν πολλαὶ 

Φ δ “Ὁ -“ 

γέφυραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅπου φυγόντες ἡμεῖς σωθῶ- 
᾽ ᾿] 3 “ “ ἴ 

μεν. 20, ᾿Εὰν δ᾽ αὖ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης τῆς 
,ὔ ᾽ ἕξ 5» “Ἁ Ψ »υ 4 Ρ ἡδὲ Ἃ 

γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅπέου φύγωσιν " οὐδὲ μὴν 
βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται 

΄ὕ “ ᾽ὔ 
'λελυμένης τῆς γεφύρας. 

21. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγ- 
γέλον πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ 

»“»ἭλἍ ὃ ’ὔ Ὅ δὲ ει σ΄ ἣ ᾿ “ » 

τῆς ὀιωρυχος. ε εἶπεν τι πολλὴ καὶ κωμαν ἐνεισι 

ἢ τ. χυ πὶ 

17. παρὰ τὴν γ.7ὺγ Μ55. -- 
ΟΡ, χοϑᾶβ. ἐπὶ... “ παρὰτεαᾶ ἴῃ 
Ῥγοβᾶ ογδίΐϊομε (βου ὧς) Ὧ6 λο- 
φυϊηλδιιδ αἸοὶ 5ο]οεί, αυδησαδιη 
Ἠοτηοῖτιβ οδοϊηϊύ ἔτην παρὰ νῆας 
᾿Αχαιῶν. Ρ. ΟΕ1. ἴῃ. 7. Παρὰ 
ΤῊΔΥῪ Ὦδνα ΠΥ (η6 ποίϊομ οὗ ο- 

ἐρηβίοη, " ἐο (8106) {Π6 ὈτΙάρα (ἐο 
{πο ἐ1)." 

19, ὅπου “ πο Ῥαγί]ο 101} ὄντες 
ἴῃ φυγόντες Ἰαϊεὶ.᾽ Β. ΟΥ̓ ΥΙ. 1. 
28 η. δηᾶ ΤΥ. νἱῖ,. 17. Ιῃ ἘΠ ΡΠ 58 
τὐΐογο ἅμα ἐΐθγθ ἃγ6 866 οομ- 
ΤΏΟΠΙΪΥ ἔου τσλίέλον ἀπα ἐλ έλον. 
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καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. 322. Τοτε δὴ καὶ ἐγ- 
νώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν, 
ὀκνοῦντες μὴ οἱ Ελληνες διελόντες τὴν γέφυραν μένοιεν 
ἐν τῇ νήσῳ, ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν μὲν τὸν Τίγρητα 

Υ͂ ΝΜ ᾿ Ἁ ’ Ν » [ποταμόν,] ἔνθεν δὲ τὴν διώρυχα" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια 
ΝΜ }] “-» » ΄ ,ὔ - ᾽ “ 

ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς 
οὔσης, καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων " εἶτα δὲ καὶ ἀπο- 
στροφὴ γένοιτο, εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 
238. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο " ἐπὶ μέντοι τὴν γέ- 

Ὁ“ Ἁ Μ ᾿ Ε 3 , 

φυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέθετο 
οὐδεὶς οὐδαμόθεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε 
τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυλάττοντες ἀπήγγελλον. 94. 
᾿Επειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐζευγ- 
μένην πλοίοις τριάκοντα καὶ ἑπτά, ὡς οἷόν τε μά- 
λίστα πεφυλαγμένως " ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν παρὰ 
Τισσαφέρνους “Ελλήνων, ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν 
ἐπιθήσεσθαι: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἣν - διαβαινόν- 
των Ὁ μέντοι ὁ Γλοῦς αὐτοῖς ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων, 
σκοπῶν εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμόν " ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, 
ὥχετο ἀπελαύνων. 

25. ᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 
. ΄, 

τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμὸν, 
τὸ εὖρος πλέθρου : ἐπῆν δὲ γέφυρα. Καὶ ἐνταῦθα ὠκεῖτο 
πόλις μεγάλη, ἣἧ ὄνομα ἾὭπις " πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς 

(Ὁ 1. ἅ.. 17. (αν) 1. ἵν. 12; 

22. διελόντες] ἨΟΙΠΊΔΠΗ ; --- 
διελθόντες, Μ55. ΟΥΤΒυς. ΤΥ. 48. 
-- τῶν ἐργασομένων ἐν... Απάὰ 

γηθη, ἐο ομἰἐυαΐο ἐξ δοῖηρ εσἱέλίη... 
-- ἀποστροφὴ] Α ΡΙαοθα ἴο ἔμγη 

δαοζς ἐο, ϑυϊϊεα ἴο ἃ τηδγδααϊηρ, 
ΘΠΘΙΩΥ ; α ρίασο 97 γεοΐμγο. 

24. τῶν παρὰ Τισσαφέρνους, 
“ΘΙ αἰἐγδοῦομθ ῬΤῸ τῶν π. Τισ- 
σαφέρνει Ἕλλ... . « ἐξήγελλον παρ᾽ 

αὐτοῦ. Ῥ.---ΟΥ παρὰ Τηᾶῦ ἢᾶγα 
ῬΓΘΟΙβον [Π6 5816 ἔΌσοΘ 88 ἐξ (1. 
1. 15 π.) σι ἢ ρθη. ;--έλο σοῖς 
(σγονα οὐ) οκ Τί ϑδαρλ. δία: 566 
ΒῈΡ. 1. ἤ; ἢ. 7. 80 παρ᾽ ἡμῶν 
ἄνδρα, οπ6 οὐ οεν ρϑορίθ. Τπυο. 1. 
41, (Αγη.) οἱ παρ᾽ ἡμῶν. ἘυΓ. 
ΡΒαη. 1189. 

25. Ὧπι51 Οἷς, Ηετοάᾶ. 1. 189; 
δίχαθο. 11. 1. 866 Αρρεπῦ, 

-ο. ΟΣ  « 
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Ἕλλησιν ὁ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος ἀδελφός, ἀπὸ 
ἔ δ ἋΣ ΄ Ν ν Υ ς Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων ὡς 

βοηθήσων βασιλεῖ: καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα 
παρερχομένους ἐθεώρει τοὺς “Ελληνας. 20. ὋὋ δὲ Κλέαρ- 

«ς Ὁ Ν ᾽ Α ᾿ ’ ὌΝ ἈΝ 

χος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλ, 

ἐφιστάμενος " ὅσον δ᾽ ἂν χρόνον τὸ ἡγούμενο 
στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἣν ἀνώγκ 
δι ὅλου τοῦ στρατεύματος γίνεσθαι τὴν ἐ 
“ Ν ΄ Ν 3 ων Ὄ  κἢ ὥςτε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς " Ελ 
πάμπολυ εἷναι καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπ 
ροῦντα. 27. ᾿Εντεῦθεν δὲ ἐπερεύθησαν διὰ 
σταθμοὺς ἐρήμους ἕξ παρασάγγ ς τριάκοντα εἰς τὰς 
Παρυσάτιδος κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. 
Ταύτας Τισσαφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς 
“Ἕλλησιν ἐπέτρεψε πλὴν" ἀνδραπόδων. ᾿Ενῆν δὲ 
σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα. 38. 
᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τέτταρας 
παρασάγγας εἴκοσι, τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ 
ἔχοντες. Ἔν δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ πέραν τοῦ πο- 

“ ’ ᾽ “Ὁ 5 ταμοῦ πόλις ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων, ὄνομα 
Καιναί, ἐξ ἧς οἱ βάρβαροι διῆγον ἐπὶ δχεδίαις διφθε- 
ρίναις ἄρτους, τυρούς, οἶνον. 

ἀκ ναι, 27, 

20. εἰς δύο] Τίιυο αὐγοαδί. ΟἿ. 
1.1. 28. 
- τὸ ἡγούμ. .. .1 (Τῆθ ναῊ) 5 

{86 8.6, αἰζου ἐπιστήσειε. Β. “Ἂν 
ῬΙΌΡΙΙΘ δῦθβϑθ ἀδθθοραί.᾽ ῬΡ, Οἱ, 
Μαίί. 27, 2; Βυϊίη. α΄. 6Υ. ὃ 
189. Ἡ. ρ. 388. ὅ66 πῇ, ΥἹ. νἱ. 
20, ἃπα Ογτορ. 1. νἱ. 22. 

27. Μηδίας] Τογ6 ῬΓΟΡΟΙ͂Κ 5- 

βυτῖα, Π6 νγοϑίου ὈΟυπααΥυ οἱ 
Μεαϊα Ὀεϊπρ Μουπῦ Ζαρτοβ (Βθῃ- 
Π6]]). 1 τηᾶν ΠΟΎΥΘΥΕΥ Πᾶν ἐουτηδα 
ρῬατύ οὗ {μ6 ϑδίγαρυ οἵ Μεαϊὰ δἱ 
{παΐ {πη6. Κ. 

- πλὴν ἀνδραπ.]. .. (ΒῸΓ πλὴν» 
ἀνδράποδα διαρπάσαι οὐκ ἐπέτρεψε. 
Κ.) οα᾽ορρέ οσαγγγίηρ ἴΠπ6 Ῥθορὶθ οὔ 
α8 δίαυο5. Οἵ, 1. ἢϊ. 14, 
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σΑΡυ ἢ 

Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζάβατον ποταμόν, 
Ἁ “ ἃ ,7 λέθ Κ ἈΝ » 00 » 

τὸ εὗρος ἃ τεττάρων πλέθρων. Καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν 
ον ἊΝ ᾿ ἢ ΄ ς η ΑὩ 
ἡμέρας τρεῖς " ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ 
δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. 2. "Ἔδοξεν οὖν τῷ 
᾿Κλεάρχῳ συγγενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ, εἴ πως 
δύναιτο, παῦσαι τὰς ὑποψίας, πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον 
γενέσθαι" καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα ὅτι συγγενέσθαι 
αὐτῷ χρήζοι. Ὃ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευσεν ἥκειν: 8. Ἔπει- 
δὴ δὲ συνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε" ᾿Εγώ, ὦ Τισ- 
σαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς 
δεδομένας, μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους " φυλαττόμενον ὃ δὲ 
σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα 
ἀντιφυλαττόμεθα. 4. ᾿Επεὶ δὲ σκοπῶν οὐδὲν δύναμαι 
οὔτε σὲ αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν, ἐγώ 
τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον 
οὐδέν, ἔδοξέ μοι. εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν ὅπως, εἰ δυναίμεθα, 

ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. ὅ. Καὶ γὰρ οἶδα 
ἤδη ἀνθρώπους τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ 
ἐξ ὑποψίας, οἵ φοβηθέντες ἀλλήλους, φθάσαι βουλό- 

μενοι πρὶν παθεῖν, ἐποίσαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε 
μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. 0. Τὰς 
οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα 
ΕΝ 4 « Χ 4 , ς Ἄχ Φι ενῳ 

ἂν παύεσθαι ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν 
(4) 1. ἵν. 4. (Ὁ) ἴν. 10. (9) νἱ. 4. 

1. Ζάβατον] ΤῊΘ ατοραΐεσ ΖδὉ, ὅ. οὗ φοβηθ.} Απ Δπδοοϊυΐμομ. 
{86 ζεῖ οὗ δίγαθο δᾶ Ῥοϊνῖαβ8. ΤΩδ βθηΐθποθ, ἰο ΘΟ πιι8 85 {Π8 
(ΤΠ6 ἔψοῖϑ οὗ Ηογοάοίαβ, ΝΠ. 80, Ὑτῖξεῦ Ὀερδῃ ἰδ, ΒΒοι!α σὰ ἐΠ118---- 
18 {Π6 τῖνοῦ οἵ Ρῃτυρίδ.) φοβηθέντας ἀλλήλους.. . βουλομέ- 

8. Τισσαφέρνη] Νοοδίϊνε οὗ [Π68 νους... ποιήσαντας... Κα. (Μαζί. 
151 ἀ601. ΤῊδβ οἴμϑὺ οᾶβ68 οἵ [8 481, 2,} {π6 οοπδίγαοίοῃ Ὀδὶηρ, 
νγοτὰ (85 8150 'ἴῃ ΣξωκράτηΞ5) [Ὁ]]ονγν {παῖ ποίἰοεα αἱ 1. ἢ], 10, 
{π6 ὅτὰ ἀξεοὶ. 
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᾽ ες θῶ 3 ᾿ Π “ Ἃ Ἁ ὶ , 

οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς. 7. Πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγυ- 
στον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι μὴ πολεμίους εἶναι 
ἀλλήλοις " ὅςτις δὲ τούτων σύνοιδεν ἃ αὑτῷ παρημελη- 
κώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. Τὸν γὰρ 
θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε 
“ ἡ ͵ » , Θ “Ὁ. 2 » “ ΕΥ̓ 

ὅποι ἄν τις φεύγων ἀποφύγοι", οὔτ᾽ εἰς ποῖον [ἂν] 

σκότος ἀποδραίη, οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον 
5 ’ ἄ ᾿ ΄ “ Ἄ Ὁ Ν ἀποσταίη. Πάντηΐ γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα, καὶ 
πανταχῆ πάντων ἴσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. 8. Περὶ μὲν 
δὴ τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, 

᾽ ἃ ς - Ἁ “ ΄ 7 

παρ᾽ οὺς ἡμεῖς τὴν φιλίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα " 
Ν » ὦ ῃ Νὰ ᾿ Ν , , 

τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι νομίζω 
“Ὁ ᾽ , 

μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. 9. Σὺν μὲν γὰρ σοὶ 
πᾶσα μὲν ἡμῖν ὁδὸς εὔπορος, πῶς δὲ ποταμὸς διαβατός, 
τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία " ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν 
διὰ σκότους ἡ ὁδός - οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεθα " 
πᾶς δὲ ποταμὸς δύςπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός" 

φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία" μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας 
5 , ) εἶ Ἁ ᾿ , Ἄ ἐστίν. 10. Εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, 
Μ Ἃ Ἃ ᾿ 3 “ , Ἄ 

ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βα- 

σιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα ; “Ὅσων δὲ 
(α) 1. ἢ]. ἃς (6) , Ἶν. 8. () Ἶπ, Ὥ; 

7. οἱ θεῶν .. ὅρκοι] Οὐἱν' οαὐ᾿8 ὃν 
(ἐλοὴ) Οοάβ. ΤῈ ἅγίϊο]θ 15 οταϊῦ- 
ἰοα Ὀεΐοτα σοτὰβ (ΠἸΚ6 θεοὶ) ἱπ 
ΘΟΠΊΙΠΟη ι156θ. Οὗ, ὙΠ]. 1. 29: 
261, 447, οὔ5. ὅ66 ΙΝ, ν. 13. 

8. παρ᾽ οὺς] “Τη] τᾶ. .. Μυγοίτ5 
οοπ]δοογαΐ (οὖ πὑπίοβ οοάθχ Ε, 
᾿σοπμῆιτηδί) παρ᾽ οἷς. Κ. ὙΠῸ 80α. 
15 τερϑαίβα!ν ρεῦ ἔου {Π6 ἀαῦ. νι 
ΨΟΥΌΒ πκὸ κατεθέμεθα, ἱταρ] νἱηρ; 
φιοίίοη. “Πι τὐσΐοδθ ζοορίη τῦθ 
ἀοροϑιἐοα ἐΐο 7γἱοπα8}ὴΡ τὐλιοῖ τῦὸ 
οοηγαοίοα. Οἱ ὅρκοι ἃ16 Ῥ6Γ- 
ΒΌΠΙΠ6ἃ δΔηα (τ οἱ θεοὶ) ᾿ποϊ 468 

᾿ οὕς. ὅ66 Τυο. 11. 71. Ατη. ἴῃ παρ᾽ οὕς. 

9, ῥαβερώτοτοῇ ΟἿ. Μαίί, 457, 
4ἔ"ἘνΆτη. α. Ῥ.88.., 

10. εἰ δὲ δὴ ἐπὶ εἰμὲν Βιιΐέ 5ι- 
»οδίηρφ τῦο τῦ6786 αοἰμαϊϊν ἴα α Πέ 
97 τιαάηο85 ο. .. εἰ δὴ (-Ξ ἐῦ 
γραϊΐψν ἀβϑύτηθβ Π6 6ᾶ86 8ἃ5 {6 
ἔογ π6 88Κ6 οὗ δγριιπηθπί, (61, 
722, 8; Μαῖίξ. 603), ἃπᾶ καὶ 
ΒΘ ρ ΠΘη8 {Π6 ΔΒΒΌΙΡ 0 Ἢ ἀ6- 
ἐπα γ᾽ -τ’ 
- ἄλλο τι ἂν. Ἅ“ϑλοιία τὸ 

ποΐ. ἘΠΠρύ. ἔογ ἄλλο τι ἂν γέ- 
νοιτο, ἢ.... ΒΥ τϑᾶρ6 ὈΘΟΔΙΩη6 
ΒΠΏΡΙΥ πόηηθ. Δε]ῇ, 878, 6. 
-- ἔφεδρον] (1μαὐϊηὸ ἐογέταγλιιδ 
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δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἴ σέ 
Ἁ 5 ΄ -“ “- Υ͂ ᾽ Ἁ 

τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. 11. ᾿Εγὼ 

γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων 
τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο. Σὲ 

δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα 
καὶ τὴν σαυτοῦ ἀρχὴν σώζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύ- 
νᾶμιν, ἣ Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτοξ, σοὶ ταύτην ἢ ξύμμα- 
χον οὖσαν. 13. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω 
μαίνεται ὅςτις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; ᾿Αλλὰ 

Ἁ ᾽. σι Υ̓ Ἀ “-“ 2 - ΝΜ " ᾿ Χ μὴν,---ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα, ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ 
βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι’ 18. οἶδα μὲν γὰρ 

4.) δὰ Ἁ τ Ἁ »“ Ἁ “ ΕΝ Ἁ Ὁ“ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὺς νομίζω ἂν σὺν τῇ 
παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν " οἶδα δὲ 
καὶ Πεισίδας - ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ 
τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ 
ες ΄ » ’ » ’ὔ “ . ἤ « »"Ἵ 

ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. Αἰὐγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς 
νῦν γινώσκω τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει 
συμμάχῳ χρησάμενοι μᾶλλον ἂν Ι κολάσεσθε τῆς νῦν 

σὺν ἐμοὶ οὔσης. 14. ᾿Αλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ 

οἰκοῦσι σύ, εἰ μὲν βούλοιό τῳ φίλος εἶναι, ὡς μέγιστος 
ἂν εἴης, εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἀναστρέφοιο 
ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ μισθοῦ ἕνεκα 

πὶ, ἂῆ; () ἵν. 7. ἘΝ Ι, νἱ, ἤ. ( ΤΊΣΙ, 

() αἱ 

[11--14, 

δῖνγα ϑβϑουΐζοῦ (7πν. ΥὙΠ|. 209) 
ΟἸδαϊαΐοτῦ). Οπθ σἼὯο βίδπαβ ὈΥ ἃξ 
{πἰγά-τηδη, ἐο ἄρῃιῦ πῖτ {ῃ6 Ὀεβὺ 
οὗ με οἴμεὺ ἔνγο. 8680]. ϑορῆῇ. 
Α)]. 610. 

12. τίς οὕτω. . . ὅστις οὐ] 
φυὶβ δβϑί, φιῖη γϑς, Ὅστις ἴῸΓ 
ὥστε (πιὰ 1ηἴ.) Οἵ. Μεαίι. 479, 1. 
--- ἀλλὰ μὴν] Α οᾶ86 οὗ Δπδοο]α- 

ἔδοη, {Π6 οταϊζἐοα οἰδιιβα Ὀεὶπρ' 0 
ἐπῖ5 οθδοῦ--- ΤῸ 15 ἴπ ΟἿΓ ῬΟΥΤΟΓ ἴο 
Ὀὲ οὗἉ στοῦ βθύυϊοθ ἴο τοι. Κὶ. 

18. ἀκοΐω---εἴναι] ᾿Ακούω τηᾶν 
6 ζο!Ποντοα Ὦγ ἐπα πῆμ. σΒθὴ ἴΐ 
5 ρτῆθ5 “ ἴο τεοεῖνα δη δοοουηΐ οἵ, 
Μαίί. 550, 8 ; 566 50}. 1. ἰν. ὅ. 
-- μᾶλλον - . τῆς οὔσης] ἴογ μ. 
ἢ τῇ οὔσῃ (χρησάμενοι), Κκ. οὗ 
Μαῖί. 454; Οντ. ΥΠΠ|. νἱῖ. 12. 
-- ἂν κολάσεσθε Οἕ. 71εἰ, α. α. 

424, δ, ἀπ Μαῖί. 599, ἃ. 
-- “Ὀοπαϊο ἴῃ Ῥαγίϊοϊρίο 18. 

ἰεῖ,᾽ Ρ, 
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ιν Ἁ ἐ Χ ᾿ “ ΄ ἃ 7 

μόνον ὑπηρετοῖμεν, ἀλλὰ [καὶ] τῆς χάριτος ἣν σωθέντες 
ς Ν [ο Ἂ ἃ ΝΜ Ζ “7 Ν Ν ᾿ “- 

ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. 1ὅ. ᾿Εμοὶ μὲν δὴ ταῦτα 
πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ 

Ἂ “-“ ᾽ 

ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τοὔνομα 
τίς ἐστιν οὕτω δεινὸς λέγειν ὥςτε σε πεῖσαι λέγων ὡς 
ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν. 
3 Ὁ εἶπεν' Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη" 

16. ᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, καὶ ἀκούων σου 
φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γινώσκων εἴ τι ἐμοὶ 
κακὸν βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακό- 

ϑ ς 5.»,..’ἡἃ 7 “ ΟΣ ἃ φ ων , νους εἶναι. “Ὡς δ᾽ ἂν μάθης ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως 
Ε ἴα αὖί.9 2 Χ » , » , οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. 17. 

Εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβονλόμεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦ- 
μὲν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως, 
ἐν ἣ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντιπάσχειν 

3 “ 

δὲ οὐδεὶς κίνδυνος; 18. ᾿Αλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν 

ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν; Οὐ τοσαῦτα 
Ἃ Ι΄. π. αἱ ! " Ἃ ἴω ΄ 

μὲν πεδία ἡμῖν φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπο- 
ρεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὑμῖν ὁρᾶτε ὄντα πορευτέα 
ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέ- 

ἴω ] Ν 2 , “-“ 

χείν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν ἡμῖν 
͵ «ς , ΕΝ «ς “Ὁ ͵ὔ , 

ταμιεύεσθαι, ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα, μάχεσθαι; 
ΨΥ )] Ρ Δὶς ἃ 5» Ἃ Μϑ ,ὔ{ , 

Εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὺἣς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ 
Ὰ ς ω, ς “ “ ᾿] "] 5 - 

μὴ ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. 19. Εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι 

Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα 

15. τοὔνομα τίς ἐστιν] Αἢ 
ΔΠΔΟΟΪα πο ΤῸ τοὔνομα ἐκείνου 
ὅστις, ἕο. Κ΄; οΓ “1 τ7Λ᾽οπἰὰ ηιοϑέ 
σίααίν ἄφαν' (ἐἢθ ρϑυϑονι᾽ 8) παηι6, 
(απά αδοογέαϊη) ιὐὴῆο ἐ8 80, ἄτα. 

10. καὶ ἀκ. “Εσθη αὖ ὨθδΥηρ.ἢ 
18. ταμιεύεσθαι] “ἴο δοῖ [ῃ6 

ταμίας, (ἰ. 6. βΒι αὐγαΓ ΟΥ̓́Τ] ΔΠΔΡΈΓ, 
ἰο ἀδίδυτηῖη6.)----' [ἢ ΟΥΟΒΒΙ ΠΡ ΤΊ ΨΘΥΒ, 
ὙΥΠΘΙΘ γοὰ τητιϑύ αἰγ 18 γΟΌΓ [ΌΤΟΘΒ, 

ὙῈ6 Δ 186 ΟἿ7' ΟἸσΉ αἰδογ ἤθη, (50 
ἃ5 10) βρλέ ευἱέλ τυλαΐουον ππηι- 
δδγ' τῦὸ ρίρα8ο.. ὍὭωστε 5 Χοηο- 
ῬΠΟΗ 5 808] σοηῃβίσποίοη. Οἵ. 
παραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμι- 
εὐεσθαι, ὥσθ᾽, ὁπόσοις ἂν βουλώ- 
μεθα αὐτῶν, μάχεσθαι. Οντ. 1Π. 
1. 47, δπα ΤΥ. 1. 18 : νἱᾶ. ΤΟ. 
ὟΙ, 15: 
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΄ὔ ς , » Ν ͵ “ “ “- “- 

τούτοις ἡττώμεθα, ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ 

καρποῦ ἐστιν" ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες 
᾿ δδν δι » 7 ᾿ ς “- »0Ὸ» » ΄ » Ἀ λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ 

Ὑ , Ἃ [4 “ Ἅ 5 » εἴητε μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 20. Πῶς ἂν οὖν ἔχοντες 
τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων 
μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάν- 

»-»" ΕΝ Ἅ, Υ̓͂ 3 ,’ὔ ἃ , 

των τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος 
, Ἀ “Ὁ » , Α Ἀ » » ’ » 

μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰ- 

"σχρός; 21. Παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμη- 

χάνων καὶ ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, 
24 3 , 3 5 ’ Ἁ Ἁ Ν » οἵτινες ἐθέλουσι δι’ ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπι- 

στίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι. Οὐχ οὕτως ἡμεῖς, 
ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἠλίθιον οὔτε ἀλόγιστοί ἐσμεν. 22. 
᾿Αλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθο- 

ἊΝ [τς . 4 » Ν. »Μ ͵ Μ Ν “ 

μεν; Εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος, τὸ τοῖς 
Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη 
ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων, τούτῳ ἐμὲ κατα- 

“-“ ᾽ ᾽ ’ » Υ͂ [ ,ὔ « -“ 

βῆναι δι’ εὐεργεσίας ἰσχυρόν. 38. “Ὅσα δέ μοι ὑμεῖς 
χρήσιμοί ἐστε, τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον 

19. γέ τοι] Κγεέ αἱ ἰοαΞέ. - ᾧ Κῦρος ἅς. Απᾶ ἐο γο 
21. οἵτινες ἐθ.1 ΑΠΔΟΟ] ΠΟΙ, ΤῸΥ 

τὸ ἐθέλειν. ΟΥ. Το. 1Υ̓. 18. 
22. ἐξὸν] Νοιηΐη. 805. Οἵ. Μαίι. 

58θ6θ4. Ῥγλθη ἐὲ 18 τι ΟἿ ροισογ". 
- ἐπὶ τοῦτο ἤλθ.... “ Ηοοσ οοπαίϊ 
ἘΠΕ, {ἰ ἘΠῚ ὁ 18. Κ' 
- ἔρως τούτου αἴ.. τὸ, ἄς. “Μῳ 

ἀοοῖγο 07) ἐπὶ 18 ἐδ σατιδο, Υἱζ., ἐο 
δοϑοοηιθ, ἄς. τούτου 5661ὴ8 ἴο Ὀ6 
τοἀυπααδπί, (Μαί. 467, 6.) ΟΥ Τὰ- 
Π6Ι 56ῦνοβ (0 ᾿ἰηἰστοάποα {Π6 5π6- 
οαραϊηρ; οἰαα565. Τὸ γενέσθαι, ἀπὰ 
τὸ ἐμὲ καταβῆναι 5ἰδπα ἔογ σεηϊ- 
γαβ τοῦ γεν. ἄς. ἀδρεπαθηῦ οἢ 
ἔρως (Οἵ. Μαίξ. ὅ42, 83,) ἃπὰ ἰπ 
Δρροβίοη τὴ τούτου. 

ἄοισπ ἐἰο ἐλ οοαξέ δίγοησίὶῳ 8μΡ- 
»ογέφα (οπ αοσοοιηέ οΥ βογυΐοο8 γϑη- 
ἄογθα) ὃψ ἐλαέ δοάψ 97 7ογείψηογς, 
οπ ιυλιοῆ, ἄχ. 

28. τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ... 
ἔχοι] 8.11. ὀρθήν. “ Βερίυμη δηϊ- 
ΤΌΤ ΘΟΠΟΊΡΟΓΕ 8}1π|5 δἰΐδηη ρμοϑϑβιΐ.᾽ 
Ρ. Βϑιιΐέ α8 7 ἐΐο ἐΐαγα ἐπ ἐδ 
λοατέ,---ἰλαΐέ ρογῆαρε αποΐλογ... 
γεῖσλέ τσοαῦ (}ιιδέ α8 ογϑοῖ). ΒΥ 
ἐλο ἐΐαγα ογοοΐ ἴηι ἐλ ἀδαγέ, ΤΊβ- 
ΒΔΡΏΘΓΠΘΒ πιρδηΐ ἃ ἀίηψίψ δρὶγὶέ, 
δἰδοῦπρ ἰο πᾶν δϑριγαί: 08 οἵ 8 
Οὐ δίτου ἱπαδροπάθμποθ, ἔθ ΒΕΟΌΓΘ 
πο Β6 πιϊρῃΐ ποοα {πον ΠΕΙρΡ. 
ΕῸῚ τιάρα ὀρθή εἴ. Οντ. ὙΠ], 



24---29.] 118. 1. ΘΟΑΡΌΤ Υ. 98 

ἐγὼ οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπι τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ 
ῇ, » γ Ἁ Μ Ἁ } ΗΝ Ἂ , » μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως 

ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 
“ 1 Ν ΝΜ [4] ,] ᾽ Ἂ “ 

24, Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν " 
ΝΣ “- ᾽ [ο͵ ΝΜ » , 5. » 

καὶ εἶπεν" Οὐκοῦν, ἔφη, εἴτινες, τοιούτων ἡμῖν εἰς 
΄ ς , ἴω , " 

φιλίαν ὑπαρχόντων, πειρῶνται διαβάλλοντες πολεμίους 
“ δι » ΦΩ ὌΠ ὴΨν “ ξ Ν 

ποιῆσαι ἡμᾶς, ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν: 2. Καὶ 
ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσθέ μοι οἵ 

Χ Ἂ, ς Χ 5 ΜΙ...» -“ - 
τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐν τῷ ἐμφανεῖ ἐλθεῖν, 

ς Ἁ 2 ͵ ᾿ ’ 

λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐπιβουλεύεις ἐμοί 
Χ Ἂ Ἁ 3 Ν Ἂ ᾽ ᾿ ᾽ Ν ςε τε καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. 26. ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη ὁ 

΄ » 7 Υ Ἁ 5 , “ 5 Ν 

Κλέαρχος, ἄξω πάντας" καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ 
Ἁ -“ 3 ’ὔ ᾽ ,ὔ Ἁ [οἷ , ε 

περὶ σοῦ ἀκούω. 27. Ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ 
Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὖ- 
τὸν ἐκέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο" τῇ δὲ ὕστε- 
ραίᾳ ὁ Κλέαρχος, ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, δῆλός 

Ὄς  Σ 7, [οἱ 9.77 “Ὁ κ᾿ 
τ᾽ ἣν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσα- 

7 ἌΝ ἊΝ 5 Ὁ ᾽ [4 5 [4] 

φέρνει, καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν" ἔφη τε χρῆναι 
7: Ἁ 7 ἃ  ΡΌ. ἃ Ὰ Ἃ 3 

ἰέναι παρὰ Τισσαφέρνη οὺς ἐκέλευσε, καὶ οἱ ἂν ἐξελεγχ- 
θῶσι διαβάλλοντες τῶν “Ελλήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς 

λ ἥ Ὁ; ὦ Ρ “ὦ 

καὶ κακόνους τοῖς “Ελλησιν ὄντας τιμωρηθῆναι. 28. 

Ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, εἰδὼς 
αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου 

ἢ. 18, Τὴ ὕϊατὰ οὗ ἴπ6 Κὶπρ᾿β 
5] οὐδ ὑγΈγ βού ἃπα β]ουοῃϊηρ,, 
ΚΌΠΟ]. δα ῬΙαῖ. ἀ6 θρ. Κ. 

27. τῷ Τισσαφέρνει] (αὐτῷ Τισ- 
σαφέρνην ἰδ ἃ οοπ]θοίατε οὗ ϑοΠθ- 
ἴετ.) " Διακεῖσθαι ττ᾽ 8 ἀ6 οφἐογηᾶ 
οοηαλέίοηο ὑϑυτραύυυ, 564 ἰδῆ 
μϊο οὐὐϊποί.᾽ ἡ. Οἵ, Τῦο. ΥὙ1Π|. 
08. Τῆλϊηκλῖηρ ἐλαΐ ἦθ τσαβ οἢ α 

ἡ ϊοπαιϊψ 7οοίίηρ εὐἱέῇ, Τ'. 
! - τῶν Ἑλλήνων] “Ρεπάοὺ δΔὉ 
ΠΟΥ Τ᾿ νἱι. 13: 1Π.1. 85.᾽ Κ, 

28. Μένωνα] Οπ (6 οτὶρίῃ 

Δα ῬΥΌΟΡΥΘΒ58 οὗ {Π15 ἔθ εύνσθοη 
Μϑπομ ἃπᾶ ΟἸϑδυοπα8, οἵ, 1. 11}. 
21, Π., 8πα 1. ν. 11. ΧομορΡΟΗ, 
ἃ8 ΔΌοΥα (νυν. 15), δἰ ηἰβ [παῦ ΜΙ ΘΠΟΠ 
ὙΥᾺΒ ὈΥΪΝΥ ἰο ΤΙΒΒΑΡΠΘΥ 6 8᾽ Ῥ]ΔΠ8, 
ἃ Οἰεβίαβ (Εχοογρύ. ο. 60), γτὰβ 
580 1] Ἰηΐογιηθα ταβρθοῦηρ [ῃ6 
αἴζαϊν, ἃ5. 0 αϑϑουύ {πδὺ ΟἸθδγο8, 
ἐποῦρῆ οοηγϊποδα οὗ [Π6 Ῥουβίδ ἢ 5 
ὑγθδομοσν, τγᾶ8, {πτΟῸρΡ ἢ ΜΘΠΟΙ 8 
τ Δ Ια 08, ΟΟΙΩΡ6]]6α Ὀγ {ῃ8 
ΔΥΤΩΥ ἴο φῬυΐ Βἰμηβ61 ἰῃ 'Γἰββᾶ- 
ῬΒΘΓΠΘ8᾽ ῬΟΥΤΟΓ, 
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Χαὶ στασιάζοντα αὐτῷ, καὶ ἐπιβουλεύοντα ὅπως τὸ 
στράτευμα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν φίχος ἦ Τισσα- 
φέρνει. 29. ᾿Εβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν τὸ 
στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην, καὶ τοὺς 
παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. Τῶν δὲ στρατιωτῶν 
ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ, μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς 
καὶ στρατηγούς, μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. 80. 
ὋὉ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔςτε διεπράξατο 
πέντε μὲν στρατηγοὺς ἰέναι εἴκοσι δὲ  λοχαγούς συνη- 
κολούθησαν δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων τὰ στρα- 

τιωτῶν ὡς διακόσιοι. 
581. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσα- 

φέρνους, οἱ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, Πρό- 
ἕενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, ᾿Αγίας ᾿Αρκάς, 

Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης ᾿Αχαιός" οἱ δὲ λοχαγοὶ 

ἐπὶ ταῖς θύραις ἔμενον. 82. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον 
ἀπὸ" τοῦ αὐτοῦ. σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελαμβάνοντο 
καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρ- 
βάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες, ᾧτινι 

ἐντυγχάνοιεν “Ἑλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας 
ἔκτεινον. 88. Οἱ δὲ “Ελληνες τήν τε ἱππασίαν αὐτῶν 
ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες, καὶ ὅ τι 

ἐποίουν ἠμφυγνόουν, πρὶν Νί ἱκαρχος ᾿Αρκὰς ἧκε φεύ- 
γων, τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν 
ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. 
94. Ἔκ τουτου δὴ οἱ Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα 
πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν 

() 1. ν. ὅ. (α) 1Υ. 1. ὅ. (ο) 1. ἢ. 6. 

31, ᾿Αγίας ᾿Αρκάς Ηδ5 ποὺ τσίβεϊ σοπ]ποῦομθιη ἴῃ ξυνελαμβ. 
66 τη η ] ΟΠ6α ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ ἃ5 Οθη6 ἃπᾶ κατεκόπ.᾽ Ρ. 
οὗ [Π6 ρἜΈΠΟΥΑΪ5, ὉΠ]655 {Π6 ΘΟΠ]66- 338. ἠμφιγνόουν͵]ῇἠ Ἰπηροτί. οἵ 
ἴμγ8] τοδαϊηρ δὖ 1. 11. 9 06 σογγθοί, ἀμφιγνοέω. Οἵ. Μαίί, 170. (Ἢμ- 

82, «“Νοίϑ ἱπηρογίδοϊ οἱ δὸ- φεγνόουν, Βαυϊίῃι.) 



838---ϑ9.] 8. ΑΡΟΤΎΥ. 97 
" ,, Χ 

αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 85. Οἱ δὲ πάντες μὲν 
οὐκ ἦλθον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καὶ Μ ιθριδάτης, 
οἱ ἦσανν Κύρῳ πιστότατοι" ὁ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἑρμη- 

νεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς 

ὁρᾶν καὶ γινώσκειν " ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περ- 
“ Ἁ 

σῶν τεθωρακισμένοι εἰς τριακοσίους. 806. Οὗτοι ἐπεὶ 
ἐγγὺς ἦσαν, προςελθεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν ᾿Ελλή- 
νων ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγύς, ἵνα ἀπαγγείλωσι4 τὰ 
παρὰ βασιλέως. 87. Μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλατ- 

, “ 5 

τόμενοι τῶν “Ελλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ ᾿Ορ- 
χομένιος καὶ Σ᾽οφαίνετος Σ᾽ τυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ 
Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ Τροξένου" 

Χειρίσοφος δ᾽ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ ξὺν ἄλλοις 
2 “ Ἁ οι. ! » 2 Ἁ ἐπισιτιζόμενος. 88. Ἐπειδὴ δὲ ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, 

εἶπεν ᾿Αριαῖος τάδε: Κλέαρχος μὲν, ὦ ἄνδρες “Ελληνες, 
ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει 
τὴν δίκην καὶ τέθνηκεν’ Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι 

ἤ Ρ] [9] Ἁ 2 [4 3 , “ 

κατήγγείλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ 
2 φ [2 ἈΠ, Δ ᾿ ἈΠῈ 3 Ὁ ς “ ΧΝ εἰσιν: ὑμᾶς δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ: αὑτοῦ γὰρ 
3 , " ͵ ΄, ΠῚ ΡΣ ͵ ΄ 

εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 
99. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ “Ελληνες" ἔλεγε δὲ 

Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος: ἊὮ κάκιστε ἀνθρώπων, 
᾿Αριαῖε, καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύ- 

νεσθε οὔτε θεοὺς τ οὔτ᾽ ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες 
ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες 
ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουρ- 
γοτάτῳ, τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε [ὡς] ἀπο- 

() 1.1. 6. (ῳ) 1. ἰκ. 27. () 1. 22. 

88. ἐπειδὴ δὲ ὅς. Ἡλοη ἐΐον 39, ἡμῖνῦ] 561]. ὀμόσαντες. 
βαά᾿ ἑαζοη, ἐπεοὶνγ δέαπά ιυἱέμίη, ἤφαγ- (Ὑ Εἶβα 1οΐπβ 16 πὶ τοὺς αὐτοὺς, 
ἐπρ ἀϊϑέαηεε. 85 1 ἴπΠ6 ΟΥ̓ΘΕΙς ΟΥ̓ΔΘΥ ὍΘΙ τοὺς 
-- ἔχει τ. δίκην ΕἼ ἦα5 γοέ ἠδ αὐτοὺς ἡμῖν.) 

ἀφεδογίς. Ὀϊδὶ. Ὑ11. ἱν. 24. - ὡς] Βε)εοίεα ἢν Ῥογβοι. ὅομῃ 

Η 
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λωλέκατε και, τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες, ξὺν 
τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε; 40. Ὃ δ᾽ ᾿Αριαῖος 
εἶπε: Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς 
ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ ᾿᾽Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν 
τοῖς ξὺν τούτοις. 41. ᾿Επὶ τούτοις δὲ 5 ὃν τάδε 
- , Ἁ , Ε] Ὶ Ἁ “ Μ' εἶπε Κλέαρχος μὲν τοίνυν, εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε 
Ἃ ͵ Ἁ ΄ Ν ’ Ἀ » ’ 

τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει" δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι 
Ἀ » “ Γ Ἁ ᾿ ’ 2 “ 

τοὺς ἐπιορκοῦντας: Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ 
εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, 

᾿ πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ ὅτι, φίλοι γε ὄντες 
» ΄ ,ὔ ᾿»Ὁ -“ δ ν νιν Ν ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα 
ξυμβουλεύειν. 42. Πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν 

χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀπο- 
κρινάμενοι. 

ΟΑΡΌΣΌΈΕΣ, 

1. Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν 
ὡς βασιλέα, καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύ- 
τησαν'" εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ ὃ 

,ὔ κ᾿ , ᾽ “- » ͵ ἤ ͵ὔ] τὶ 

πάντων τῶν ἐμπείρως αὕτου ἐχόντων δόξας γενέσθαι 

ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. 3. 
Καὶ γὰρ δή, ἕως μὲν πόλεμος ἦν τοῖς Δακεδαιμονίοις 

(4) 1. 

πη Τοπρ ; (ὅμως ϑίορ!.) “ αιδτη 
᾿πηρὶδ,᾿ (Φ Δ0005,} ἃ 56 186 τυ ἢ 15 
σογίδϊ]ν ἰπ Κοορίπρ' στ {Π6 6χ- 
οἰϊρα δηᾶ ραββιοπαΐθ ομαγδοίοσ οὗ 
ἴῃ6 ΞΡΘΘΟΝ,---ἂηα 50 15 προδεδω- 
κότες ἡμᾶς τερραϊεξα δου προδόν- 
τες ἡμᾶς. 

2. ΟΥ, Χοη. Ηδ6]]. 1.1. 356 ; Τπὰο. 
ΥΨΗΙ, 89: 
- παρέμενεν ͵ ] Ηο οοπέϊημεά 

ἔπ 8. 

(Ἰοψαῖ), ορροββᾶ ἰο οὐκέτι πείθεται, 
ἱπῇ, 8. 
-- ὡς ἐδύνατο] ἴπ τολαΐ τῦαν ἐξ 

οοπά. .. “Χεπορθομ ἰδηρὶξ ἴη- 
ἠαβέυχῃ ΟἸοΑτομὶ ἐδοξαπι.᾿ 5. 
-- Περίνθου] Α ἴοι οὗ ΤΉΓδΟΘ, 

οπ ἔμ Ῥυοροῃίβ, οοϊοηϊζθα ἔγοτῃ 
Ξδηοβ. (δ)16α αἴζογνγατὰβ Ηδτγᾶ-. 
οἷοθα, πον Πεγακϊῇ. 
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πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους, παρέμενεν" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη ἐγέ- 
νετο, πείσας τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ὃ ἀδικοῦσι 
τοὺς “Ελληνας καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ 
τῶν ᾿Εφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χεῤ- 
ῥονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. 8. ᾿Επεὶ δὲ μετα- 

, Θῳ " Ν " }] “ ᾽ 7 

γνόντες πως οἱ ΓΕ φοροι ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ ἀποστρέ- 
“ 5 ᾿] “ “ 

φειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι 
πείθεται, ἀλλ᾽ ὥχετο πλέων εἰς ᾿Ελλήςποντον. 4. ᾿Εκ 

, ᾽ ͵ ς .Ἶ [οὶ 5 “Ὁ Α »“ 

τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σπάρτῃ τελῶν 
ὡς ἀπειθῶν. "Ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς Κῦρον, 

ἂν 6 ,ὔἷ Χ Υ͂ »Μ “- » 7 

καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἀλλῃ γέγραπται" 

δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικους" ὅ. ὁ δὲ 

λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων 

τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς 

Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε 
“ ͵ “ 

καὶ ἦγεν αὐτούς: καὶ πολεμῶν ὁ διεγένετο μέχρι Κῦρος 
» 7 -“ 3 ς Ἂ ᾽ "» φ ν᾿ 

ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος: τότε δὴ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν 
ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. 

6. Ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα 
» , Ἢ 

εἶναι, ὅςτις, ἐξὸν ἃ μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ 
᾽ὔ 8 ἴω “ γφ».Χ Ὁ . “Ὁ ΄ 

βλάβης, αἱρεῖται πολεμεῖν: ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται 
“ “ 3 

πονεῖν ὥςτε πολεμεῖν" ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκιν- 
δύνως, αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν. ᾿Εκεῖνος 

(Ὁ) 1. 1. 9; ὅπ Πϊ. 4. 

3, Ἰσθμοῦ] Τῆδ ᾿βίμτηιιβ οὗ 
Οοτπίη, οὐ] 715ἐληνιδ κατ᾽ 
ἐξοχήν. 

4, ἐκ τούτου] Ἔκ 15 σαμβαῖ. Ϊῖπ 
δοηδομθηοο 07 ἐλ. 
- τελῶν] ΤῆῪεο απἱπογὶϊο8. Οἱ, 

Ασπ. Το. 1. 59. 
- ἔπεισε] ἱ. 6. ἰο δάνδποβ Ὠϊπὶ 

ἔῃ ἔπὰπαᾶβ ΤῸΓ ΟδΙΥγηρ ΟΠ ΥΑΓ 
ἃραϊηξέ {Π6 ΤῊ ΔΟΙΔ 8. 

- ἄλλη] Τὴ6 ΨΥ ΘΙ βθθηβ ἴὸ 

(6}" δὲ 11 ..}}}. ἃ 28. 

Πᾶν βυρροβθα (ῃαῦὺ ἢ δᾶ βη- 
Ἰαγρϑα οἱ {815 πιαίίου δὖ 1. 1. 9. 

ὅ. ἔφερε καὶ ἦγεν (ΤΠΟΓ6 πιΒ Δ ΠΥ 
ἴῃ Π6 ΤΟΥΟΥΒ6 ΟΥ̓ΘΓ ἦγ. κ. ἔφ.) 
τη 8 “ἢδ6 5Ρ0116α {πϑῖὴ αἰέου]ν;, 
.«. 80 δοοίιοὺ “ἴο γᾶν 6 ἃ πα ὨΔΙΤΥ,᾽ 
5 1.65 ἴο ΟΔΥΤΥ ΟΥ̓ τηθη δπα οδί- 
ἘΠ στε, ἄΐη. 11. 3246 

0. ὥστε] .. “ΟἼΟΟΒ65 ἴο ἸΔΟΏΓ, 
80 ἐλαΐ τέ δθ ΤΟΥ ΑΥ; [ῸΓ ὥστε, 
δᾷ φοπαϊοπο αὖ, οἷ. Υ. νἱ. 26. 



100 ἘΧΡΕΘΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

δὲ ὥςπερ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤθελε 
δαπανᾶν εἰς πόλεμον" οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἦν. 7 
Πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός 

Ἁ 

τε ἦν, καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 
καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ 

΄ὔ ς " » χ Ὦ ὍΦΟ 5 πάντες ὡμολόγουν. 8. Καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι 
ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν. 
ς Ν Χ , “ ἥν Ἷ 5 Ὁ 

Ϊκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν ἣν ὅπως 
», ς Ν Ρ] “Ὁ Ν 2 ν΄ Ἁ ὔ ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ παρασκευάζειν 

“- ς εἶ Ν Χ » “- -“ “ ς 

ταῦτα' ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς 
πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. 9. Τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ 

Ἁ 5 ᾿Ξ Ν δ᾽ χὰ Ν ον ἈΝ “ - 

χαλεπὸς εἶναι. Καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν, καὶ τῇ φωνῇ 
τραχύς: ἐκόλαζέ τε αἰεὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, 
“ Ἀ » [.] ῇ ΜΝ “ Ν [4 Ἁ ὥςτε καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθ᾽ ὅτε. Καὶ γνώμῃ δὲ 
" , ᾽ 7 Ν , 3 Ἁ ᾿ ““ 

ἐκόλαζεν: ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο 
ὄφελος εἶναι. 10. ᾿Αλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς 
δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ 
τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς ὃ φυλάξειν ἢ 

7, » Γς Ἀ » ΄ 37 Ν. Φ, 

φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς 
πολεμίους. 11. Ἔν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ 
53 , ’ Ἁ ᾿ » ς - ς [ω] 

ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται. 

ΓΆσαι, 

Καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις 

[6}1: ὅπ 15 

8. ἐκ τοῦ τ. τρ.Ἷ “Θαυδηΐυτη Ἰ᾿ϊοοῖ 
ῬΘΥ ΠΡ ΘΏΪΙΠῚ Θ᾽ αΒΙ)ΟΑῚ οὖ ΤΠΟΥ65,᾿ 
δι Απρ]ϊοὺ “ τοέέλ 50 ἢ ἃ αἰβρο- 
ΒΙΌΟΠ 85 ἦθ (4150) ροββθββϑα. ΕῸΓ 
{15 ἔογοθ οὗ ἐκ, 566. Ατῃ, Τῇυο. 
γ1. 10: 

-- ἐμποῖησαι)] Το φῬτοάμποα ἴῃ. 
ἴθ ((Π6 Ῥδγϑιδβϑίοη), ἰὸ ἐπϑέϊἑ 
ἑπΐίο αἰΐ αὐοιέ λἀΐηι, ἑλαΐ Οἰοαγολιϑδ 
γειδὲ δθ οδοψοά. 

9. ὁρᾶν στυγνὸς} Οἵ, Ατη. 6.6. 
210, ἃ. 
- ἔσθ᾽ ὅτε] [Ρ14. 2θῦ, ο. 

- γνώμῃ] Θη ργϊποϊΐϊρίο: (ὃν 
δυδέοηι. Οχ. Τι.) “ Οομπβαϊίο, ἀ6- 
1θογαΐο." Ῥ. 

10. ὡς δέοι, ἄο.1 16 Τάνγ,  ΠΠΙ. 
85... γι]; Μᾶχ. Πι ΎΠΟΕ: 

11. ἄλλον] “1ηΐ. στρατηγόν. 
ΟΕ ΊΣ ς 
- τὸ στυγνὸν“... Ηϊδ σἱοογηεῖηο85 
ἐλοη Ἰοοξοα οἠλϑονζμὶ αγιοησεέ (πα 
οοπίγαβίθα τ) ἐλθ οοιιπέθηπαηοθα 
97 ἐλο γοϑέ. τοῖς ἄλλοις πρ. --- τοῖς 
τῶν ἄλλων πρ. Οἵ. Ἐπ᾿. ΑἸο. 
538. 
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ἫΝ. " Ν ᾿ Ν 55) ες 

προςώποις ἔφασαν φαίνεσθαι, καὶ τὸ χαλεπὸν ἐῤῥω- 
μένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἷναι' ὥςτε σωτήριον 
καὶ οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο. 12. “Ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ 

“ “ ἢ »] ϑ, » ᾽ , 

δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους (ἀρχομένους) 
» “ πὸ ν ᾽ “ Ἁ Ν 5 ΄ ᾽ 

ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλυπον' τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ 
3 2 δ πὶὰν Χ δ᾿ ἂν Ἂ Ἐς τ ν ὃ ᾿ 

εἶχεν, ἀλλὰ ἀεὶ χαλεπὸς ἣν καὶ ὠμὸς" ὡςτε ὀιέκειντο 

πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥςπερ παῖδες πρὸς διδάσ- 
Ἂ, Ν Φ ΄ ἃ Α, ᾽ “ ε ͵ 

καλον. 18. Καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἐπομε- 
’ Α͂ ἰ Χ Ἃ ς Ἁ , 

νοὺυς οὐδέττοτ᾽ εἶχεν" οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγ- 
7 ϑω.. Δ' ἢ »“ -" Ἃ ΜΝ εἶ Ψ 7] ’ 

μένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχό- 

μενοι παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. 
14. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἤρξαντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς 
πολεμίους, μεγάλα ἤδη ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι 
τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολε- 
μίους θαρσαλέως ἔχειν παρῆν, καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου 

“ ἴω ᾽ Ἁ ᾽ 4 2 , τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. 1. 
Τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν' ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ 
μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἮΝ δὲ, ὅτε ἐτελεύτα, ἀμφὶ τὰ 
πεντήκοντα ἔτη. 

16. Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν 
ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός" 
καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριο ἣν τὴ μίαν ἔ ργίᾳ ἀργύριον 

᾽ Ἂ, ῇ, 5 Γ᾿ ς Χ 

17. ᾿Επεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς: 

δ ἃ ἐς Ε, 
τῷ Δεοντίνῳ. 

. 

12. ἀρχομένου5] Μ55. ΤῊ τοχί 
8Θ61η8 ΘΟΥΤ ρ΄, Θ΄ ΟΠ ΘΟ ἴΘΓ ΘΟ] οἴ Γ65 
ἀρξομένους. .. “δ 41105 ἄπορβ 
ΔΌΪΓΘ,----ὰθῦ ΠΟΥυτη 856 ἱπηρουῖο 58Ὁ- 
Ἰϊοϊαπύ,᾽ 

18, ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι] -- ὑπὸ σπά- 
νεως βίου, Ν]. ἰν. 8.---- Εροβίαία 
οαἀποῦ,᾽ Η. 

14, μεγάλα ἤδη] Ῥοινογ [μϊ τσ6 76 
ἑλθη ἐΐλθ οἱγοιηιδέαηοοα τυλὶοἢ 
τοοπέ ἐο για Ὺδὲβ δοϊἶογ8 οβὲἑοϊοηέ. 

10. Γοργίᾳ τῷ ΔΛ. ΟοΥρίαβ νγὰ8 

ἃ ἰδ ρυ βηθα Βορ ἰδέ, πα (86- 
οογάϊηρ (ο ΠὨ1οά. 516.) {π6 ᾿πυθηΐοσ 
οὗ γῃϑίοτίο. ϑ' ΟΠ τγὰβ Ὠ18 τορὰ- 
ἰαϊίοπ, ὑπαῦ ἢΪβ ῬΡᾺΡ115 ρα Ἠΐτὰ 
δε5 οὗ 100 τυΐπ (:5406 ὅ5.). Ηἶα 
Οδτη6 ἴο ατθθοθ 85 8") ΔΙῚ θΑΞΒΔΑΟΥ 
ἔγοτῃ Τθομίϊηϊ (Ππθη δύ νγὰῦ σ ἢ 
ΘΥΓΔΟΊΒΘ) [0 85} [ῸΥ ΒΘΟΟΙΓΪΒ ἔΓΟΗΙ 
{πὸ Αἰμποπίδηβ, δπα Ὀγ {Π6 πόνο] 
ΟΠμδγδοίευ οὗ δὶβ δ]οαιθποθ, 6η- 
βαρϑα {ποθ 1 {πᾶῦ [αἴ] τυδγ. 
Πιοά. ὅ51ῖς. ΧΗ, δ8 ; οἷ, ϑγιηροβ. 1. 



102 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [18--ΣΖ22. 
» ’ - Ν ΝΜ ᾿ ΕῚ “ ’ ἤδη νομίσας εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώ- 

» » » 

τοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταύτας τὰς σὺν 
Κύρῳ πράξεις: καὶ ῴετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων ὄνομα 

Ἂ, 

μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά" 18. 
τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο 
ν “ 7 »ῸΝ Ὰ , “Ὁ. Ἃ .,35 “ 

εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, 

ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτων τυγ- 
7 Μ ἃ Ξ ΄ Ε δὲ “ 

χάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. 19. Γάρχειν δὲ καλῶν 
“ 4 ᾿ [ον “-“ 

μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἦν" οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς 
“ ς Ν “ στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, 

2 εἿ Χ » ΄,ὔ “ Ἁ ’, Ἄ «ς 

ἀλλὰ καὶ ἡσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ 

ἀρχόμενοι ἐκεῖνον " καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἣν φανερὸς 
Ἁ Ἃ »Ἅ. 

τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται 
- 3 “-“ 2 , 39 Ἁ » “- Ἀ οὐ τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. 20. 'Ὥετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ 

“ Ἀ “ ἴω 

ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν, τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα 
ἐπαινεῖν τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. Τουγαροῦν 
αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε κἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι 
5 ς ἊἋ ἂν 2 ,, “ 1 Ἄ' "Ἕ ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. 
“ -“ 

Οτε δὲ ἀπέθνησκεν, ἣν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 
21. Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἣν ἐπιθυμῶν μὲν 

- 3 “ 3 “ ᾿Ὶ ΝΜ “ “ 

πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν ὅπως πλείω 
λαμβάνοι " ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι". 

5 ΄ 3 »-“ ’ ΄ (4 

φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα 

ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. 29. ᾿Επὶ δὲ τὸ κατεργά- 

ζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι 
διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν " 

Ἀ Ἁ ΜΨ “ Ἁ Ἀ » Ἁ -᾿ ὟΝ ἈΝ Ε] ἣ “ τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ τὸ ἀληθὲς ἐνόμιζε τὸ αὐτὸ τῷ 

19. καλῶν κ. ἀγαθῶν] Βγαῦο απᾶ 
σοοᾶ,----ῶἂῷβ ΔΡΡΙΪΘα ἴο 580] 16 γ5 : ἴῃ ᾿ 
ΒΘΠΘΓΙΑΙ, 10 ἀοδισ παῖθα ἃ ηαη αϑ ἢξ 
δἠηομία ὃδ6,---ἰῃς 1468] οἵ ἃ ροοὰ 
ΤΠΘΙΏΌΘΥ οὗ βοοϊοίν,- το 6 ατδὶιῆ θα 
Ὀν ηδίιγθ, πα αἰβοὶρ! πα οὗ παπᾶ 
Δα Ὀοᾶν, ἴο ἀἰβομαγρα {Π|6 ἀἰι{168 

οὗ ἢΪ5 ῬΓΌΡΟΥ 5ίαίίοι ἐουνασγὰβ αοα 
δ ηα ἰονγαγὰβ πδη. Οἵ, (Εοοη.ο. 1] ; 
Μριηοσ. 111. ν]]}. 4--Ξ0ὖ7;} ὅπ ῬὨ]]Ο], 
Μάαβουμπι, ». 804. ΟἿ ΤΥ. 1, 19. 

22. τὸ αὐτὸ ὙΥ ΛΓ ἀδίϊνο Ξε ἑάοτα 
αο. Μαῖϊ. 386 ; Ατη. 6. Ρ. 177 ἃ. 
“Α}}] ομδ τυ] 511 η685.᾿ 

φῶς, σα 



28ὃ---27.} ΚΒ ΟΘΑΡΟΈ ὙἹἹ. 109 

ἠλιθίῳ εἶναι. 38. Σ᾽ τέργων δὲ φανερὸς μὲν ἣν οὐδένα, 
ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίνετο ἐπιβου- 
λεύων. Καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ 
συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. 24. 
Καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε " 

᾿ Ά » μὰ Ν [ο , 
χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἰναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμ- 

βάνειν" τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι ῥᾷστον 
ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. 25. Καὶ ὅσους μὲν αἰσθά- 
νούτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους, ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφο- 
βεῖτο" τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάν- 
δροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. 260. “Ὡςπερ δέ τις ἀγάλλεται 
πον ΄ δι, .,5 , ν , «Ὁ μι 

ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων 

ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι 
μι “Ὁ “ Ν Χ . - “ 

ψευδῆ, τῷ φίλους διωγελᾶν " τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν 
2 ΄ ν᾽ ΠῚ ΒΡ, 53 Χ ᾽ τὰ Ν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. Καὶ παρ᾽ οἷς μὲν 
ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτον χεὶρ ρ ἐκ ρ ς, 

͵ -“ Ν . “ 

τούτους ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. 27. Τὸ δὲ πειθομένους 
τοὺς στρατιώτας παρασχέσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν αὐ- 

“-“ » “Ὁ “Ἢ Ἁ ᾿ ΄ 2 7 

τοῖς ἐμηχανᾶτο. Τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου 
5 ΄ [ “Ὁ ΄ ᾿ 52 ἢ Ω 

ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν 

ἀδικεῖν. ἘΕὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ 

28. καταγελῶν(τῶν σ.π.}}  π6π 
ΘΟΙΠΡΟΙΠαΒ οὗ κατὰ ἅγ6 [Ο]]ουγοα 
Ὀν {Π6 ψοη., κατὰ 15 πού ἐγιἐθηϑδῖυθ 
(οἵ. π. 1. 1. 8), θαΐ αἰγοοίβ {Π6 δο- 
(ἴοπ οὗὁἩ {π6 νοῦ δραϊηβύ 105 οὈ]θοῦ, 
18 ῬΓΟΡΘΥ͂ ἔογοθ Ὀθίηρ ἀοινη τ ροη, 
ΟΥ αφαϊηπδέ; 80 καταδικάζω ἐμαυ- 
τοῦ, “1 γυαάρξ ἀραϊηβί,᾽ ---οοπἀθηϊη 
ηιυδοΐ. ΥἹ. νἱ. 15: 8566 ΑΤΉ. 
ἜΗμΟ. 1. 9. 

25. ὡς ἄνανδρ...} Τὸ ργαοσέϊδο 
οἢ ἑλϑηι αϑ ἐηιδϑοὶίο8. 

20. πλάσασθαι] (Ῥοζξοη 6χ δια 
πλάσαι φργεύμ]ϊτ, οἷ. ΑἹ]. 148). 
Οὐναηιοάο δι ἤμρογο. Κὶ. 

--- διαβάλλων... (ζετο δεῖν)}] 
ΑἼ800]. ἔου διαβάλλοντα.. αὐτὸν 
(δεῖν). ὙΠῸ ραγίίο Πανΐπρ {Π6 
Β81η6 50]6 οὔ ἃ5. {Π6 ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ] νου 
ᾧετο, 15 Ῥυΐ 1ἴπ {π6 ποιηΐη. ὈΥ δἷ- 
ἰταοϊου. Οί,. 761, 072, 2 οὐ. 
ΤῊ δηϊθοραρηῦ ἰο οἷς 15 τούτους 
ἴῃ {Π6 Ἰαϑῦ οἴδυβθ. Τοὺς πρώτους, 
ἐλοῖγ οἠϊοῦ 7γϊἱοπάς, (φιλίᾳ πρω- 
τεύοντας. Κ΄.) 
27. κατέλεγεν] “7 οίαν.᾽ Ῥ, 26 

δοέ ἐξέ ἀοιυη αβ ἀϊπαηθδ55 (οη ἠϊδ 
»αγέ), ἐδαέ ἴηι ἠϊδ ἀφαϊηρφε εὐἱέλ 
ἐλαξ τηρῶ, ἀθ λαὰ ποὲ γμϊηθά 
λίηι. 



104 ΕἘΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [28---80. 
ΡῚ 4 [2 , ᾽ “ ᾽ ᾽ ,ὔ πὰ 

ἀφίστατο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. 
28. Καὶ τὰξ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσ- 
θαι" ἃ δὲ πάντες ἴσασι, τάδ᾽ ἐστί. Παρὰ ᾿Αριστίππῳ! 
μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων" 
᾿Αριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, 
οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος ὧν ἐγένετο" αὐτὸς δὲ παιδικὰ 
- ,ὔ ᾽ ΄ “Ὁ “ 5 

εἶχε Θαρύπαν, ἀγένειος ἢν γενειῶντα. 29. ᾿Αποθνησ- 

κόντων δὲ τῶν συστρατηγῶν, ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ 
΄ Ἃ ’ » Ν » ᾽ ὔ . βασιλέα ξὺν Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε" 

ΥἿ ν᾿ ΠΧ Ἃ γλ᾿ν χν. ΄ κ᾿ Χ 
μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς 
ς Ἁ , » ᾽ “ “ ἃ ς 

ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥςπερ Κλέαρχος καὶ οἱ 
ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, ὅςπερ 

τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς 

ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. 

80. ᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Αχαιὸς 
ΗΥ̓́ ᾽ὔ ἱ » θ ὔ Σ ᾽ὔὕ δὲ "θ᾽ ε 5 ΄ὔ 

καὶ τοὐύτωϊ ἀπεθανέτην " τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ 
Ἁ ὃ Ἁ , "οὖ ᾿] κ ,, ᾽ Ἁ 3 

κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς " φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμ- 
5 Ἁ » ᾿} ἃ Ἀ Α͂ Ἁ ᾽’ὔ 

φετο" ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα 
ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 

(6) 1. ὄἢϊ. 8. (8) 1. 1. 10; πᾶ ἢ. 1. (Ὁ) ΙΓ. ἱ. 27. 
6) 1. ἰκ. 5. 

28. τὰ μὲν ἀφανῆ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Ροϊηΐβ ἴο {π6 σϑῆθσαὶ Ὀε]]οΐ, πὰ 
ΧΟΠΟΡΠΟμἑβοντη ἀΘοἸαΓοα 5 ΒΡ 1 ΟΊ 0η, 
οὗ Μϑηομ᾿β ὑγοδοΏοΥυ, 

29. (ζῶν αἰκ.] Τογέιγοι αἰΐυθ. 
ΟΥ  ς.»18. 
-- Οἴεβίδβ, ἰῃ ἢΐ5. ΒΙΒΌΟΤΥ, ΤΠ ΘΤΟΙΥ 

βίαίεα {παὶ Μθηοη νγὰϑ πού 5]δῖη 
ἈΠ {Π6 ΟΥΠΟΥ φΌΠΘΓΑ]5, ἃ πα Π5 
β'θπσὸ ἰγονγβ σοηβι ἀουδῦ]6 ἀουδύ.. 

ΟΠ ΧΟΠΟΡΒΟἢ Β βίαἰθηθηΐ :---ἰο νυ, τ 
τι, 6 τησδὲ ἤᾶγνθ Κποόνγῃ οὗ {ΠπῸ6 
δοῖ, δῃᾷὰ Ὀδίηρ ἃ ὙΥΔΥΤῚ ῬΑΥ ΙΖ 
οὗ ΟἸδασομιιβ, μΠ6 οου]α Βαταὶν ἤᾶγα 
ἔογθροπθ ἴῃ βαἰβίδοίΐοη οὗ τϑ- 
Ἰαϊϊπρ, ὈΥ νὰν οὗ οομῃέγαβί, {Π6 
ΘᾶΞΥ 8ἃηαἃ ὨοΟπΟυΣΔΌΪα ἀρθαίῃ οὗ 
ΟἸΘΆτομτ5, ἀπά {π6 ραΐῃ δὰ ἱρ- 
ΠΟΠΊΪΠΥ Θπαυγοα ὈΥ ΠΪ5 τῖναὶ, [ῃ 6 
ὑγδῖτοῦ ἴῃ [86 σΔΙΏΡ. 



1--- 2.} Π1Β. 11. ΟΑΡΌΤ 1. 105 

Ξ ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΠΥ ΑΝΑΒΑΣ [ἴΣ. 

ΠΥ Ὁ Ὸ ΤᾺΝ μα Κ 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κυρου οἱ “ΕἘλ- 
“- Ἁ ἴω 

ληνες ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος 
᾽ ’ 3 7 » ’ [ω ς ᾿ 

ἐτελεύτησεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν Ελλήνων σὺν Τισ- 
, 3 “Ὁ “ 5» “Ὁ “ ͵ 7 

σαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδή- 
2 Ν Χ Ὡ“ἤ ᾿" , 

λωται. 2. ᾿Επεὶ δὲ οἵ τε στρατηγοὶ συνειλημμένοι 
Δ' “Ὁ “ “Ὁ “ ς 

ἦσαν καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνε- 
’ » ͵ὔ 5» [4] ἉᾺ » ͵ Φ' ι 

πόμενοι ἀπολώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ 

ἍἝλληνες, ἐνθυμούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως 
θύ Φ' Α δὲ » “ ά Ν Ν,..}8 

ύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντη πολλὰ καὶ ἔθνη 
Ν ῇ ἃ Φ » Χ Ν 2 Ν "Ν “4 

καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέ- 

ἕξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς “Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ 
ωὠύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἣν, ποτα- 

᾿ . -“ }} 4 5 7 “ ΒΕ ς » 

μοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, 
» ὔ Ν 3 Ἢ Ν ς Ἅ , ᾽ 7 

προὐδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες 
7 ͵ Ἶ 7 ΠῚ αν ὁ Ὁ , 

βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα 
50. 7 ͵ Ν . Ε] »΄ 5, {2 “ 

οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες " ὥςτ᾽ εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶν- 
᾿ “ 

τες μὲν οὐδ᾽ ἂν ἕνα κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν 



106 ἘΧΡΕΘΙΤΊΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [3--.ὖ. 
» Ἀ ΠῚ ,ὔ »" οὐδεὶς ἂν λειφθείη. 8. ταῦτα ἐννοούμενοι καὶ 

10 ́  δ. " ὑλί Ὰ 2 τἷνΝ 5 Ὰ ες ΄ 
ἀθύμως ἃ ἔχοντες, ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν 

“ 2 “4 2 ““ 

σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ 
- 

ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο 
Ἀ [τέ ᾽ , ΄ 

δὲ ὅπου ἐτύγχανεν Ὁ ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν 
ς Ἁ , Ἂ, , “- 

ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, 
, ἃ » 3... 'ϑι., ἢ Μ ΝΜ 

παίδων, οὺς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. 
δὴ διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο. 

- “ 3 Ἂ ᾿Ὄ - - ᾿ - 

4, Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ἐενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς 
Υ Ἁ 

οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν 

συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο 
’ὔ “Ὁ “Ὁ 

οἴκοθεν, ξένος ὧν ἀρχαῖος " ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτὸν, εἰ 
» ΄ ᾿μ ἃ 5 Ὁ ΝΜ 

ἔλθοι, φίλον Κύρῳ ποιήσειν" ὃν αὐτὸς ἔφη κρείττω 
ἐδ « (ζι - ὃ 5 Ὅ , "τ δ΄“ ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. ὅ. “Ὁ μέντοι Ἐενοφῶν 
» Ἁ “ - 

ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολήν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ 
ἾἋθ 7 ᾿ “ ’ Κ Ἀ ς Σ 4 [ φ 

ηναΐίῳ περὶ τῆς πορείας. Καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπ- 
Χ “ 

τεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως οἱ ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ 
, , “ 5 ἡ ς “ ΄ - 

φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς 
Ν π 

Δακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, συμ- 
βουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντι εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶ- 
σαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. 06. ᾿Ελθὼν δ᾽ ὁ Ἐενοφῶν 
5 7 Ἀν εἷῷ ῇ , Ἃ “ ’, Ν 5». ἃ 
ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος 

κάλλιστ᾽ ἂν καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ, καὶ 
καλῶς πράξας σωθείη. Καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ᾿ Απόλλων 

Οὕτω μὲν 

(1.1. Ὁ. 

8, τὰ ὅπλα] ΤῊΘ ρδοθ σῇ θτα 
ἘΠ 6 ΔΥΤΩ5 ΓΘ Ῥ1164, 61056 ἕο ἩΥ ΒΙΟἢ 
{π6 πιθη δα {π6ῚΓ ααγίθυβ ΤῸΥ {Π6 
προ (εἴ. ΥἹ. ἢ. 27; 11. π. 20; 
δα 11. ἰν. 15), Βθῆςθ, ἐλϑῖγ' ψιαῦ- 
ἐογ8 ἴῃ ἐλ οατρ. ὅ66 Ατη. Το. 
ἘΠ. 2; 

4, ὃν αὐτὸς ἔφη---νομίζειν] τισλονα 
ἦτο βαϊα ἐλαΐ ἣο σοπδίαογοα ΟἹ ἡγοῦ 
σναΐτ ἐο λληηϑοϊ7 ἐδαπ Ὺλὶβ οομιπέγψ. 

6) Π. ἢ. 17. 

5, ἀνακοινῶσαι ἴπ {Π6 5816 
56η56 ἃ8 ἴπ6 τη]6α]6 ἀνακοινοῦται 
(ΒΌρΓ8),---ίο πηρᾶῦξ ἃ πιαῖίευ (0 
ΔΠΟΐΠΟΥ ἋῸΓ δαγὶοθ, ο δοηῃιηιι- 
πϊοαίο ιυἱέδ. Ὑιάα. Οἷς. ἀ6 Ἰ)ινίη. 
6. 58ς 

θΘ. θεοῖς] ΕῸΥ θεοὺς ; ἴπΠ6 δηΐε- 
οραάρηΐ ἴῃ {Π6 σα86 οὗ τοϊαϊίνρ, Οἵ, 
Μαῖϊί. 474, ο. ; 761, 823. 

"" 

ῳ 
Η 

Ἶ 

πε Ἐν 
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θεοῖς οἷς “ ἔδει θύειν. 7. ᾿Επεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει 
τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὋὉ δ᾽ ἀκούσας ἡτιᾶτο 
αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα, πότερον λῷον εἴη 

᾽ [ο ͵ὕ ᾺἋ , 2 Ἅ ᾽ Ν 7 9, με 

αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀλλ’ αὑτὸς κρίνας ὑτέον εἰναι 
4.8 ὧδ 7 [ Ἃ ΄ “ 444 Ἁ 

τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο, ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη.᾽ ᾿Επεὶ 
“ « » πο 1.5. Ἃ - Ὡ ς ᾿. μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς 

ἐκέλευσεν. 8. ὋὉ μὲν δὴ Ἐενοφῶν οὕτω θυσάμενος οἷς 
ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι 
Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω 
ὁδόν: καὶ συνεστάθη Κύρῳ. 9. Προθυμουμένου δὲ τοῦ 
Προξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπροὐθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν" 
4 “ 5 δὰ ΄ ς “ , ᾳ ᾿ Ὰ 

εἶπε δὲ ὅτι, ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ ἃ, εὐθὺς 

ἀποπέμψειν αὐτόν. ᾿Ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς ὁ 
Πεισίδας. 

10. Εστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς, οὐχ 
«ς Ἁ “. ᾽ Ν 5 Ν᾿ 2 Ἁ ὴ, 

ὑπὸ τοῦ Προξένου" οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα 
ὁρμήν, οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τῶν “Ελλήνων πλὴν Κλεάρχου" 
ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει 

εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. Φοβούμενοι δὲ 
Ἁ ὁδὸ ἣν, Ὁ - ς ἃ ὃ 5 » ͵ [ὴ Ἁ 

τὴν οδὸν καὶ ἄκοντες ὁμως οἱ πολλοὶ ὃν αἰσχύνην ἧ καὶ 

ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν" ὧν εἷς καὶ 
Ξενοφῶν ἦν. 11. ᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν 
σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἠδύνατο καθεύδειν μικρὸν δ᾽ 
ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. "Εδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενο- 
μένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ 
τούτου λάμπεσθαι πᾶσαν. 12. Περίφοβος δ᾽ εὐθὺς 

(ὁ) ΥἹ. 1. 22. (ἀ) 1. ἐν. 18. (6) 1. ἰ. 11. 
(ὃ Π. ἢ. 22; ΤΥ. ν. 18. 

8. ὁρμᾶν τὴν. .. ὁδόν] "Τὸ 5ἰατύ 9. ὅτι. . . ἀποπέμψειν] Απδοο- 
ον ὅπ πραγ τοῦΐο.᾽ (Οἵ. Ογγυ. Ἰυΐποη. 
ΨΠ1.ν1.20. “Ὁρμᾶν τὴν στρατείαν. 10. τὴν ἐπὶ βασ. δρι ἘῸΥ ἦθ 
Η. 80 50ρΡ.1. 11. 20. Μαῖί. 418, τσαβ ποΐ αἰσαγο οΓ ἐδ αἰέαοξ τπιρονι 
ὃ, ἀπᾶ 7ε11, 458. ἐλε ἀϊΐηρ. 
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» ’ ἈΝ Ἁ ΝΜ -“ Ἁ » » ’ “ 5 ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ πῆ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν 
πόνοις ὧν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε " 
πῆ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ 
ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, 

Ἃ » Υ͂ 5 “-“ Ἷ Ρ] κ κ ὃ 

μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, 
ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. 

18. “Οποῖόν τι μέντοι ἐστὶ δὴ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν 
ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. Γίνε- 

Ἁ 7 »42ΧᾺ 5 Ἁ 2 ΄ ον Ἀ 
ται γὰρ τάδε: εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη, πρῶτον μὲν 
ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει" Τί κατάκειμαι ; ἡ δὲ νὺξ προ- 

“ Ὁ Ἁ “Ὁ ς ’ '᾽᾽ “Ὦ, Ἁ ’ Ψ βαίνει: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. 
Εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ ξ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ 
πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ 
δεινότατα παθόντας, ὑβριζομένους ἀποθανεῖν ; 14. 
ω ον ΄ .-Ξ. ἃ ΄ 0 Ν Ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ 
ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα, ὥςπερ ἐξὸν ἃ ἡσυχίαν 
ἄγειν. ᾿Εγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προς- 
δοκῷ ταῦτα πράξειν ; ποίαν δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν 

(}7.ν 4. () Π.. ν. 22. 

12. πῆ μὲν... πῇ δεῖ Ιπ οπε ἑ. 6.) τυλαΐ δἐαΐο-αορεοα φοποναῖ 
Γαβρεοῖ..  θαΐ ἴῃ ἃποίῃου, ἄο. απ Γισαϊέϊης ζογ, ἕο. Ἠδ ρἴαποθβ 
- - Διὸς. .. βασιλέως “ εσαπη δὲ Πὶβ οὐσῃ πηΐογίαπδία ΡΟβ 0. ἃ8 

ταζοτῖβ οἵ Βδρῖς σϑηξβ ρα Ῥουβὰ5 
δυοσίοτβ.᾽ Ῥ, ΞΘ Ύ . 1. 233, πη. 
- μὴ οὐ δύναιτο] ὨϊΞ(. 11.11.11, 
ΠΟΙ οὐ ΤΠΘΓΟΪν δ ἀ5 ΘρΡ ἢ 8515 ἐοὸ 
{86 ποσαίίοῃ, (ΤΕ, 750, 8, ΟΡ5.5); 
δῦ ἴξ ποραίϊνοβ δύναιτο, {ππ|5, 
ἐφοβεῖτο μὴ... οὐ-δύναιτο. 

18. τί ἐμποδών,--μὴ οὐχί ὙΥοτά5 
οὗ λἱπαογίπγ, ἀφηνίη, ὅζο., ἃτθ 
ΤΟΙ] ονγθὰ Ὀν μὴ οὐ ομἷν σΠΘη 86- 
ΟΟΙΙΡΔΗΪΘα Ὦν ἃ παορδίϊνα ΟΥ̓ΆΔΠ 
εαυϊναϊθηΐ ἱπίουτορσαΐίνα (τί ἐμπο- 
δών -- οὐδὲν κωλύει)--- οἴ ΠοΥντῖβ6 ἂἢ 
ἰηῆπη. ἐ0]]Οννβ-τ-ᾶϊοπο (ΤΥ. Πϊ. 8), 
ΟΥ̓ ΤΙ Ἢ μή. (ΤΥ. νἱἢ]. 14.) 

14. ἐγὼ... τὸν ἐκ ποίας πόλ. 
(ΤᾺθ βϑῆογδὶ ἔτοπι τυλαΐ 5ἰαΐα... 

8ῃ «Αἐλοηπίαη (αἸπιοβὲ ἴΠ 6 ΟἿ]Υ ΟΠ6, 
ΥἹ. 11. 10), ἃ γοϊαπέθοσ, μαυΐπρ πο 
ΟΥἾἶοἶΔῚ] ίδπάϊησ, σους (ῃ6 
σοῖσι ουθη οὗ ἢ σου Γ᾽ 5 Ξ8Π0- 
ἔοι ἰο Πὶβ Θηρσαρίπρ ἴῃ [Π8 56 1- 
τἷοθ,----ἶη 8η δυτὴΥ ΟΠ ον Ῥο]οροη-. 
ποβῖδπ, ἃπα ροββεββίηρ ἴῃ ΟἸΪΤῖβο- 
ῬΒαβ ἃ ΘΟΙΏΠΊΔΠΟΘΥ ΘΟΙΠΤΗ 55] ΟΠΘα 
Ἦν 1} Ἰοδαϊπρ' βέαΐε οὗ ἄσβθοα. (Ὁ. 
γ{Ε1.269 
- ποίαν δ᾽ ἡλικίαν} “ ΟἸτγοϊξετ 44 

ΔΏΠΟΒ πδίμβ ογαΐ.᾿ Κα. ἴῃ Ξῃρροτί 
οὗ {πὶ5 τἰϑὺν 15 ἔῃθ βίδίειηθηΐ οὗ 
ϑίγδαθο, ΙΧ. (ἀπ Πίος. [μδοτί., νἱξ, 
06γ.), [μαὶ ΧοΠΟΡΒΟΝ νγὰβ βαυοᾶ 
Ὀγν ϑοογαίθβ δ ῃθ Ῥβξ]ς οἵ θ6- 
Ἰαπη, (424 Β. Ο.), πο. (85 πὸ 
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» , ᾿ ᾽ ἃο "᾿ ΔΒ β ́ Μ ΥΝ 
ἀναμένω ; οὐ γὰο ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν 

-“ “ ͵ ΄ 

τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. 15. ᾿Εἰκ τού- 
του ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον 

κα 3: λοχαγούς. ᾿Επεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν - ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες 
3 

λοχαγοί, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥςπερ, οἶμαι, οὐδ᾽ 
ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. 16. 

ς Ν Ν Ἁ ,, -“ Ὁ“ ᾽ ῇ Ν 

Οἱ μὲν γὰρ δὴ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς 
ς “ Ἁ , 5." Ἁ ᾿ς ΝΒ “ Ἁ ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ 
ἑαυτῶν παρεσκευάσθαι" ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμε- 
λεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. 17. Καὶ μὴν 
εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα 
πείσεσθαι ; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ τοῦ ὁμοπατρίου 
ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν: ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν 

,7ὔ 

μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς 

Αἰμθμϊδπ Βουνε ΔΌγοδα ἀπᾶρὺ 20 
εοῖ.) ποιὰ ἄχ μὶβ Ὀἰγίη αὖ ποί 
Ἰαΐοσ ἔπη 444 Β.. ΤῊ] οοη- 
ΟἸυβίομ. ΠΟΥΤΘΥΟΥ 15 ᾿ηγδἀδίθα, 88 
γγ76}} Ὀγ ΡΙ αἴάγο ἢ 5 νουβίοη οὗ [Π8 
βίου ({Πδΐ 10 νγὰβ ΑἸοΙ ΙΔ 68 ὑυμο58 
ἴθ τγὰβ βᾶυβα ὈΥ̓͂ ϑοογαΐββ, 8686 
ΡΙαΐ. ΑἸΟΙΌ. 7)---ϑ ὈΥ ἐμθ βτΌπρ 
Ἰηΐου δὶ ονϊάθησα ἴῃ ἔδυ οι οὗ δῃ 
σα Ὀεΐνγθθη 80 δπὰ 40, ργεβθηίθα 
ὈνΥ ἐπ8 Απδθδβὶβ 1.561. (ΜΙοτα, 
ΧΧΙΠ. 81, σοπίθηαβ ΤῸΓ 8 ἃρ6 
πηᾶον 80.) Οογίαϊ ]γ, οα ΒρΡΡο- 
Βοη ἐπαΐ ἢ6 νγὰβ 44 εΐ., ἢΪ5 
αΠἤάοποε αὖ ἰακίηρ σοτημηδηα (566 
8130 ὃ 25) οὴ {Π6 βοοτοα οὗ ψομέδ, 
ΒΟῸΠΕΒ 5ίγαπρθ, ΠΘη ντα τοδα (αὐ 
Ἠϊβ ἔτθηα ῬΥΟΧΘΠΙΙβ νγὰ8 ΟἿΪγ 30, 
Αρίαβ ἃπα ϑοογαΐθοβ 8ὅ, Μϑῆοῃ, 
ΥΟΌΠΡΟΓ (11. νἱ. 28), δπα ΟἸβαγ- 
Οἴπι5 Πἰπηβο] ἢ, ΠΟ. ΟΟΙΏΤΉΔΠΟΘΥ 
ἴπ οἰϊοῦ, οπὶν ὅ06. Αϑαδὶπ, Π6 δηᾶ 
Τιτηδβίοι ἅτα (Π6 γουπηρεβὲ οἵ ἐπ8 
βία, (ἢ. 57.)---δὟαα ν΄, 48, δμὰ 
Θβρθ οί Πν Υ11. "1. 458--θ, ΘΓ 6 

Ραΐβ ΠΙμηΒ6 1 αὖ {π6 μοδα οὗ {π6 
εὔζωνοι (φ]οΚοα τηρῃ, πα ογ 80 εί.), 
8 ηἃ γὰπ8 οἡ ἰοοὺ (αὐ γμἰὶ 8ρορέὶ, 
ΤΥ. 1. 20.) ὅδο δἱ ΥἹ. νυ. 25, να 
τοδα ἐβοήθει,. . . καὶ οἱ ἄλλοι οἱ 
μέχρι τριάκ. ἐτῶν. Ααὰ το {Π15 
{παῦ 45 γεῦὺ ῃ6 μδὰ πὸ Ἂμ] άσγρῃ 
(ὉἿἜ. νἱ. 54), ἐμοιρῃ, οἡ {6 οἴπιοὺ 
Βᾶηᾶ, μ6 Ἰοοκθᾶ οἱὰ δποιρῇ ἰὸ 
Πᾶν ἃ ἀδυρδίοσ, (πρδέίθηι, Κι. 3) 
ΘΕΎΙΪΙ. τ. 38. 

ΤῊΘ αασϑίοη 15 αἰβοιιββοα δἱ 
Ἰοησίῃ, ῬὮ1]10]. Μαβ. 1. φρ. 506-- 
510 ; (866 4150 Ε' Η., ἅπηο 424 ἀπὰ 
401, Β. 0.); Κτυᾶρον, Θυδϑβί. 

17. ἡμᾶς δὲ] ΕῸΓ {π6 58Κ6 οὗ 
{πτονίηρ (ῃ6 ΘΠΊΡ 8518 ΠΡΟῚ 106 ἃ3 
{86 βυθ]θοὶ οὗ παθεῖν, πού----ἃβ {6 
βιιθ)]εοὺ οἵ οἰόμεθα, ἡμᾶς 15 Ῥαΐ ἔοΥ 
ἴπ6 Τρ] σΟμβί πού ἡμεῖς ---- 
τί ἂν οἴομ. παθεῖν. ΟΥ. 761, 673,1. 
- κηδεμὼν] Νδπι ΟΥ̓ΓΤΙΒ ΤηΔίΓΘΙΩ 

σοτίβ τοῦυβ 5:15 ζαυθηΐθιη Βᾶ- 
Ὀαογαΐ. Ὑ εἰβκα. 
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ὃ “" Σ Χ , ΄ ᾿ “- ᾽ οὔλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ 

-“ 3 » 

δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν ; 18. ἾΆ4ρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ 
πᾶν ἔλθοι, ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν 

3 - “ ᾽ 
ἀνθρώποις φόβον παράσχοιϊΐ τοῦ μὴ Ἐ στρατεῦσαι ἐπὶ 

᾽ , 3 Θ ἂν Ἁ » ἊΨ" ΣΝ “ αὐτόν ποτε; ᾿Αλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεθα 
Ἀ « 

πάντα ποιητέον. 19. ᾿Εγὼ μὲν οὖν, ἔςτε μὲν αἱ σπον- 
“ ’ δαὶ ἦσαν, οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα 

[ ς᾽ “ δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν 
Ὁ“ Χ , ἈΝ “ » ς δὲ ΜΝ θ Ἁ ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ 
ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν 

Ω͂ 5 “ “ Ἀ ΟῚ Φ χω “ 4 ’ 

δέ, ἐσθῆτα δέ. 30. τὰ δ᾽ αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε 
κ “- » Ἀ ς » 

ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν 
σ΄ μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, ὅτου δ' ὠνησόμεθα ἤδειν ὅτι 

» 5 ΄ 

ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια 
ἊἋ» φι νι “- 2 
ἢ ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς " ταῦτ᾽ οὖν 

- Ρ] ΄ὔ ΕΥ̓ λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ 
“- “- Μ νῦν τὸν πόλεμον. 21. ᾿Επεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς 

- , [τέ ν᾿, γα σπονδὰς, λελύσθαι μοι δοκεῖ! καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ 

ἡμετέρα ὑποψία. ᾽Ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ 
3 θ σιν ἣν θλα ἐδ Νι ΕΥ̓ δ Ἂν » ὃ » “ 2 5 ἀγαθά, ἄθλα, ὁπότεροι ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν 
᾽ , ὃ ᾿ ΝΗ ε Χ δι 
ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, 

ἔσονται. 22. Οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν " 

ᾧ ἢ. 86. () 1. 1. 2. (Ὁ 1. ἵν. 7. 
18. ἐπὶ πᾶν ἔλθοι] “ ΑἼΠΟΗ οΠ᾿- 

Π65 ἰδηΐδ υἱαβ.᾿ ϑίθρῃ. Οἵ. Εὑὐτ. 
Η!ρΡ. 284. 

19. αὐτῶν] “ἸΤία ἀϊοίππι αὖϑὶ 
δααϊέαπι οββοὶ τὴν μὲν χώραν. 
Β. ἃπά Η, ΟΥ, ρϑυμδρϑ8, " οὑβευνϊηρ: 
γοδροοίξίϊη ἐδοϑηι, ἃ ἀϑὲ οὗ {86 
ΒοηϊΌ. Δπδίοροιιβ ἕο ἐπΠ6 ἀσομϑ, 46 
φμο. Οἵ. 1. ἢ. 21; Με. 316. 

20. ὅτου δ᾽ ὠνησ. ἘοΥ [Π6 ρ6η. 
εἴ. Μαϊίί. 8342, Ατη. 6. Ρ. 159, 
ὠνησόμεθα : “Ῥο ὠνήσονται ρτοῸρ- 
6 πριαίμεθα.᾽ Καὶ. 

- ἤἥδειν ὅτι ὀλίγους Ἴπο 60η- 
Β ΓΟ ]Ο 5 ἅγ6 ΠΘΙῈ Ὀ]Ὲπα64, ἤδειν 
ὅτι ὀλίγοι ἔχοιεν, ἃπᾶ ἤδειν ὀλίγονς 
ἔχοντας. 
-- κατέχοντας ἡμᾶ5] 861]. ἤδειν. 
21. ἄθλα, ὁπότ. 445 ρμγὴΖε8 (707) 

τὐπίολουεν Γ᾽ πὸ ργουθ ἔλθ δοΐέον' 
ᾶ4ποη. Οἵ. Οντ. 11. πἰ. 2. 
-- ἀγωνοθέται)] «Αἀγῥίξογϑ, Ῥτὸ- 

βἰἀθηΐβ οὔ {μ6 σᾶπηθβ, ὅγηὴ0 ϑββύ- 
164 ἀϊβραίεβ ἂμ δαϊυάροὰ {μ6. 
ῬΓΪΖΕΒ. 

κυ. - 



29---27.] }᾿}ὈῸ ἘΠΕ ΘΑΡΟΤΊ. 
᾿ - ,ὔ ν" « “Ὁ » 7 4.6 (ἃ ᾿] ἴω φ 

ἡμεῖς δέ, πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθά, στεῤῥῶς αὐτῶν ἀπει- 
χόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους " ὥςτε ἐξεῖναί μοι 
δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι 
Ἃ κα " Β 'Ψ , ς 7, 
ἢ τούτοις. 28. Ἔτι δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα 

͵ ἈΝ 7 Ἁ ,, Ν ἤ ἕ Μ 

τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν " ἔχομεν 
᾿Ὶ ἃ Ν . - “Ὁ 3 , ς δι Ψ Ἂ, δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας " οἱ δὲ ἄνδρες καὶ 

᾿ Ν Ν κ Β΄ τῷ Ἂ ε ς-: Ν 
τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοί, ὥςπερ τὸ 

πρόσθεν, νίκην ἡμῖν διδῶσιν. 324. ᾿Αλλ᾽ ἴσως γὰρ τὰ καὶ 
» “ . “Ὁ Χ [ω ““ Ἁ ᾽ 7 

ἄλλοι ταῦτα ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμέ- 
νωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλθεῖν, παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ 

, » ᾿} ᾽ ι Ὁ ἐς π “ 2 Ἁ 

κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν" τοῦ ἐξορμῆσαι 
Ἁ Ἁ » ᾿ Ἀ Ὗ Ψ ͵ ᾿ “ “Ὁ 

καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν. Φάνητε τῶν λοχαγῶν 

ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. 32. 
Καγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, 
σ Ψ “ , ᾽ 0. [ , 4 ς - ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι" εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετέ με ἡγεῖσ- 

.νχΝ ͵ὔ Ἁ «ς , 3 ᾿ Ν Ὑ 4 

θαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμά- 

ἕειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ κακά. 
20. Ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες 

[ταῦτα] ἡγεῖσθαι ἐκέλευον ἅπαντες " πλὴν ᾿Απολλω- 
νίδης τις ἦν, βοιωτιάζων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι 
φλυαροίη ὅςτις λέγει ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν 
Ἁ , “ » ,ὔ Ἂ, δ δ" , 

ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο" καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν 
» "“ 

τὰς ἀπορίας. 27. Ὃ μέντοι Ἐενοφῶν μεταξὺ ὑπολα- 
Ν , 

βὼν ἔλεξεν ὧδε: ἾΩ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε, σὺ δέ γε 

111 

8) σεῖς 8. () 1 νἱ, ὃ. (0. 1{-- τ. 16: 

22. πολὺ---μείζονι] Οἷ, ἰηΐτ. 2, 
19, Δηα Ογτ. 1. νυἱ. 89. 

28. οἱ δ᾽ ἄνδρες “ϑ:)Ὀε ἰΐὰ 5ἰρ- 
πἰποδηΐυῦ Ποβίθβ, οὐ 111. ἱν. 40. 
Ῥαγιζου ἄνθρωποι: ΤΥ. ἰϊ. 7; ὙΠ. 
ἢ. 48,47. Κα. ΤῊ 5Ξρϑδκοτ᾽β ἀσιξ 

ΟΒΘΘΠῚΒ 0 Ὀ6, “Ὗα ἢᾶγο βἰουίοῦ 
Ὀοάϊεβ πα Ὀοίξευ πϑαγὲβ ρίνθη τι 
ἴο ὈΘΔΓ ἊΡ δραϊηβί 811 {π6 μαγά- 

505 οὗ ναιΐατθ,- τη, πῃ η [Ὁ 
ΘΟΠ]65 [0 ὈΪονβ, {πΠ6 ρφοαβ ({ΠΕῚ 
ΘΠΘΠ165) Ὑ011 τὰκ ἀοίδας ΤΠΟΥΘ 
ἀἰξαβίτοιιβ ἰο θὰ {μδπ ἴο ἃ ;ἢ 
λον εὐἱϊί 6 τιοῦθ οὡροϑοά ἔο 
τὐομηα8 απα ἀφαΐλ ἐλαη ι06. 

20. πείσας] Βψ ρογϑιααϊηρ,---- 
ἴογ πείσαντα, ὈΥ αἰἰταοίϊζοῃ (0 ἐδι6 
5] οὐ οἵ λέγει. 



112 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [28 ---31. 
: δὲ Φ' κᾶν ΄ ..Χ 2 4 ΄ Ε οὐδὲ ὁρῶν γινώσκεις, οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. Ἔν» 

3 σι ῇ ᾿' θ ΄ σ΄ - ὥ 2 Ν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις, ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ 
»“»" » “ Υ͂ , 2 ᾿Ὶ ,ὔ ᾽ὔ 

Κῦρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ, πέμπων 
3 “« ᾿ δ᾿ ὧν 3 - 

ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. 28. ᾿Επεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ 
2 » ΄ 

παραδόντες, ἀλλ ἐξωπλισμένοι ἐλθόντες παρεσκηνή- 
» “ 7 3 5 , ΄ Ι͂ 

σαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων καὶ 
σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔςτε σπον- 

-“ 3 Ἂ" 

δῶν ἔτυχεν ; 29. ᾿Επεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, 
ὥςπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων 

4 “Ὁ “ “ “Ἁ 

ἦλθον, πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι 
΄ ε -“ 

παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι, οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ 

τλήμονες δύνανται; καὶ μάλ᾽, οἶμαι, ἐρῶντες τούτου. 
“Δ Α4 Ἃ ’ὔ ἰὃ Χ Α Ν 2 , θ “ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασθαι κελεύοντας 
φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας ; 80. 
Ἐμοί, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προς- 
ἔεσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς, ἀφελομένους τε τὴν 

’ , Ρ 53 , ς ’ »“ 

λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσθαι. 
Οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν 
τὴν ᾿Ελλάδα, ὅτι Ελλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν. 

851. ᾿Εντεῦθεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος 
3 ᾽ Ν " “ 7 4 

εἶπεν. ᾿Αλλὰ τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προζςήκει 
οὐδὲν οὔτε τῆς Ελλάδος παντάπασιν" ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν 
εἶδον, ὥςπερ “Δυδόν, ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. 

) 1. 1. (ᾧ πι τ Ὁ δα 

ϑϑϑϑϑϑῳμνανασνο. μον σδνκο σαν, υὐννννωνσσον. ἀπ 

ἢ. ἐν ταὐτῷ ... τούτοι5] Οἱ. 
ΗΠ. νἱ. 22. ζζοιι τῦσοῦϑ ἵπι οὐτη- 
»αηψ ευυὐἱέλ ἐλοδο (ψοιι". ὄγοέλεν.- 
ΟΠ 6675). 

29, οὐ νῦν] “Ατ͵ἕ {Π6 0 ποῦ ΠΟῪ 
δηααυτίπρ Ὀ]οντ5, ΡΟΔα5, ἰ50]}5, ἃπά 
ποὺ 8016 δύῃ ἰο αἷ6 3 
-- κεντούμενοι] Τογέμγοα εὐἱέῃ 

σοαᾶδ. ὅε6 Ἠετοά. 11.180. Κ. 
- τοὐτου] 8.1]. τοῦ ἀποθανεῖν. 
- πείθειν] ἐγὼν ἰο ρογδιαάθο. 

30. ὡς τοιούτῳ] ἴ. 6. ὡς σκευο- 
φόρῳ. Βτοάᾶ, 

31. τὰ ὦτα] ἴῃ Ἐαβίοση οοὰη- 
{{165, 5ϑΙανεβ (Εχοάᾶ, ΧΧΙ, 6 ; Ρ]δυῦ. 
Ῥφμῃ. Υ. 1. 21 :) πὰ δυθὴ ἔγθα-- 
τη6ῃ ({ἀνθη. 1. 102,) Πδα (Π6ῚΓ βγβ᾽ 
Ῥἰογοθα ΤῸΓ θδγ-τῖησΒ. ἈΑΡρο]]οηϊ- 
465, ἃ [γάϊδη ὈΥ Ὀἰϊτίη, πᾶ Ὀδοπὶ 
ἃ 8'αγθ οἵ ΡΥόχθπιβ, 'ἰπ Βοοίϊα, 
ὙΠ ΤῈ 6 δα Ἰδαγηθα ατϑεκ,- -τδηᾶ, 
Βνίηρ τοοοϊνθα ἷβ ἔγεβάοτῃ, μδᾶ. 



32--.96.1} 158’ ἨΐῚ ΟΑΡΟΤῚΊ. 11 
“ ω ᾽ 

Καὶ εἶχεν οὕτως. 82. Τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν " οἱ 
᾿ » ΝΑ Ν ὅ 57 “ Ν Ν 

δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες, ὅπου μὲν στρατηγὸς 
᾿ ε Α 

σῶος εἴη, τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν: ὁπόθεν δὲ 
᾿ 5 Ν 

οἴχοιτο, τὸν ὑποστρατηγόν " ὅπου δ᾽ αὖ λοχωγὸς σῶος 

εἴη, τὸν λοχαγόν. 83. ᾿Επεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς 
εΥ̓ ’ [4] σ ᾿] 7 Ἀ ᾽ , ς 

τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο" καὶ ἐγένοντο οἱ 
“ ᾿" Ν Ν ᾽ ἢ Ἁ Ξ Ἷ 

συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. 
Ὅτε δὲ ταῦτα ἣν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες 5. 84. 
3 -“ -" “- 

Ἐνταῦθα “Ἱερώνυμος ᾿Ηλεῖος, πρεσβύτατος ὧν τῶν 

ΤΠροξένου λοχαγῶν, ἤρχετο λέγειν ὧδε: Ἡμῖν, ὦ 
ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε 

᾿ ᾿] -" -“ -“ 

καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βου- 

λευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. Δέξον δ᾽, ἔφη, 
᾿Ὶ ᾽ὔ ὧ »- “ “ Χ Ἂς ἐφ “Ὁ 

καὶ σύ, ὦ Ἐενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. 

85. Ἔκ τούτου λέγει τάδε Ἐενοφῶν - ᾿Αλλὰ ταῦτα 
Ἂ ᾿ ᾿, 2 ͵ .“ Ἃ Ὰ μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσα- 
͵ ΓΙ Χ ὃ 460 ΄ ς -“ ἐ “ 

φέρνης, οὺς μὲν ἐδυνήθησαν, συνειλήφασιν ἡμῶν ἴ" τοῖς 
δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἢν δύνωνται, 
᾽ , ς “ 7 3 Φ "2 7 8 

ἀπολέσωσιν. Ἡμῖν δέ γ᾽ οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς 

μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον, 
ἣν δυνώμεθα, ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. 86. Εὖ τοινυν ἐπίστασθε 
ὅτε ὑμεῖς, τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύθατε, μέ- 

γίστον ἔχετε καιρόν. Οἱ γὰρ στρατιῶται πάντες οὗτοι 

πρὸς ὑμᾶς ἀποβλέπουσι" κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθὺυ- 

ὠοῦντας, πάντες κακοὶ ἔσονται" ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 
παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 

Ἁ Μ' “ Δ, " “ ΄ ς “- 

τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτε ἕψονται ὑμῖν 

(8) 1. νἱ. 1. (ὃ Π. ν. 27. 

δηραροα ἴπ {Π6 Θχρθα 0} ἃ5. ὉΠ6 86. μέγιστ. ἐχ. καιρόν] Ἑαιρὸν 
οἱ ῬτοΟΧΟπιιβ᾽ οαρίαϊη8. ὅ. ΠΘΥΘ ΤΙΏΘΔΠ8 ἃ ογήξίοαϊ 8͵αΐο (ἢ 
-- πρόσθεν τῶν ὅπλων] Οἵ. ΠΙαᾶ, ἑἐλέπρε. (ΑΡΒβίγ. ΠΟΥ ΘΟΠΟΓ., κὸ 

Χ, 198, Ζ. 866 Ξυρ. ἰ. ὃ; Ὗ. γῇ. ἐοηίρογα ἴῃ 1 αἰ.) “ γοιι οσοιρν ἃ 
80: ἀπά 11]. ἰν. 15. γποϑέ ογὶἐϊοαὶ ροδί{ϊοτι." 

Ι 



114 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [37--42, 
καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. 587. Ἴσως δέ τοι καὶ 

΄ ΄ 5 ς -“ 7 ’ὔ - 4 ΄-“ Ίζ 

δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι τούτων. Ὑμεῖς γάρ 
5 “ 

ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί: καὶ 
ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων 
ἐπλεονεκτεῖτε" καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν, 
2 “ -“ “ “ 

ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι 
καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἤν που δέῃ. 

98. Καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι 
τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπο- 

λωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατα- 
“- » Ἀ 9 ,ὔ 5». ν ΕΝ Ε Ἁ 

σταθῶσιν. "ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν 
» ᾽ Ν ͵ ς ᾿Ν ͵ ᾽ Ρ- ᾽ ᾿ 

οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο, ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, οὐδαμοῦ" 
» Ν Ἁ “-“ “Ὁ 4 ς Ν Ἀ ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. Ἢ μὲν γὰρ 
εὐταξία σώζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώ- 
λεκεν. 839. ᾿Επειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας 

ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε 
καὶ παραθαρσύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ 
ποιῆσαι. 40. Νῦν [μὲν] γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε 
ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς 
τὰς φυλακάς" ὥςτε, οὕτω ἃ γ᾽ ἐχόντων, οὐκ οἶδα ὅ τιῦ 

ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι τι εἴτε καὶ 
ἡμέρας. 41. Ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψη τὰς γνώμας, ὡς 
μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, ἀλλὰ καὶ τι 

' Ἁ Ρ] , ΜΝ ἴ ᾽ ’ὔ 

ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. 423. ᾿Επίσ- 
Ν δ [τ » “2: 2 5 » Χ ς τασθε γὰρ δήπου ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ 

ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα" ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν 

[ὦ ἘΠῚ 5: (Ὁ) 1. ἢ. 18. 

37. χρήμασι] Μαΐοτα 5] Ρ6πάϊο. 40. οὕτω γ᾽ ἐχόντων 8611. τῶν 
ΟΕ. ἢ. 356. Κ. Οἵ, ΠΙαα, Μ.310. στρατιώντων. 
- ἀξιοῦν δεῖ] ΟἿ, Ογτ. 1. νἱ. 41. ὡς μὴ ... ἐνν.] Θύυσπὶ ὡς πο 
Ζ. ᾿ Ξ ΠΟΙ ΘΟΠΒ.Π1 πὶ 564 ΘΥθηξατη 510 1- 
38. ὡς συνελόντι εἰπεῖν] Μαίί. ἢρεὺ (ἑἐέα μέν), Ἔχρθοίδυβιβ βού 

848; Ατη. α. Ρ. 444, 8; 761, ὧς μὴ ἐννοεῖσθαι. Ῥ 
804,1, 42. ἐστιν.. ἢ ποιοῦσα] 1έὲ (3 

δ. διυνδνονυνυνν μεμα. κω 



48---47.] ΘΒ Ὶ Π. ΘΑΡΟΤ 1. 118 

- - - “ 3.59 6 , ΒΡ ΔΝ 

συν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐῤῥωμενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἐναντίοι οὐ 

’ ᾽ ξεε ᾽ Μἷ 5, "ἡ Ν 

δέχονται. 48. ᾿Εντεθύμημαι δ᾽ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ 

τοῦτο, ὅτι, ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρό- 

που ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς 
ε »} ἈΝ Ἁ ᾿. 5 Ἷν Ψ “ Ν Ν Ἂν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνήσκουσιν" ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν 
θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον 
᾽ ,ὔ Ν ᾿ ἴον “Ὁ 2 , ᾽ Π 

ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, 
[ο [ο͵ 2 “ οὶ 

τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους, 
καὶ, ἕως ἂν ζῶσιν, εὐδαιμονέστερον διάγοντας. 44. “4 
καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμαθόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ 
» }] 4 » » Ἂ 53 Ὰ 2 ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι και τοὺς ἄλλους 
παρακαλεῖν. ὋὉ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

ἴω ἢ 

4. Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος - ᾿Αλλὰ πρόσ- 
3 μα ἴω “- 

θεν μὲν, ὦ Ἐενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίνωσκον ὅσον 
» ᾽ “ “Φ ἴω δὴ Χ 3 “ 5.1.3 ᾿ 

ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἷναι" νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς 
“ Ν ’ὔ Χ ,ὔ Ἃ σ ΄ 

λέγεις τε καὶ πράττεις, καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους 
3 , Ν ἜΤ ἃ " ἘΝ , Ν 

εἶναι τοιούτους " κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. 46. Καὶ 
“ , 3 

νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη 
- ῇ 7 

αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς 
τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε" 
ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας " 
παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κήρυξ. 47. Καὶ 
“ Ὁ .9 6 α τ 
αμὰ ταᾶὺῦὴέ εὐπῶν αἀνεστῆή, 

ΠΟΘΙ ΠΟΥ ΠΌΤΊΌΘΓΒ. .. τυλίοἢ ὄγῖηρδ 
αδοιιέ ζχο.----ἰθ ἃ ῬΕΓΙΡΉΓΔ515 οὗ [Π6 
γΘΥ ἐγ υἸ Πσ᾽ ΘΙ 8515 ΟἹ 105 510- 
Ἰεοῖ. ὅ6ε ΨΠ].. νἱῖ. 86 ; Μαίί. 269, 
ΟὈ5. ; Οορ. Ογγζ. 11|..1}..19. 

48. ΟἿ. Πιαᾶ, Ε. 531 ; Ηογ. Οα. 
ΒΕ 1 Ἢ. 14... Ζ. 
- διάγοντας) 861]. τὸν βίον. 
45. τοσοῦτον... ὅσον) “1 πον 

γοὰ ΟἿΪΥ 50 [ὯΓ ἃ5 ὑπαὶ 1 ποαγα;, 
ὅσ. 17 λαᾶ ηὸ ζιεγέλον ἀποινίοαρο 

ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ πε- 

97 γοιι ἐβαη ἐλμαΐέ 1 λθαγὰ γψοῖς 
τσογ9, τ. 

46. οἱ δεόμενοι] (01) τυῆο τσαπέ 
(ἐλϑηι.) 
--- συγκαλοῦμεν] Εαΐαχαχμη Αἰϊ- 

οὐ. Ρούβοῃ. Σξυγκαλ - ἔσομεν, 
πέομεν, --οῦμεν. 

47. μέλλοιτο] 3:1]. τὰ δέοντα. 
“φευϊσλέ ηοΐ ὁ ἀοἰαγοά, δειέ----.᾽ ἘΟΤ 
115 Ῥαβϑῖγα βιρηϊποαίίοῃ, οἵ, ΤΊ, 
ὙΣΊΕΙ. 
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ραίνοιτο τὰ δέοντα. Ἔκ τούτου ἡρέθησαν ἄρχοντες 
ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ 
Σωκράτους Ἐανθικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Α γίου ᾿άρκα- 
δος Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος 

᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ἐενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

18. 

αι Ὁ ΝὟ, 

1. ᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ 
εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες" καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς 
προφυλακὰς καταστήσαντας ἃ συγκαλεῖν τοὺς στρα- 
τιώτας. ᾿Επεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, 
ἀνέστη πρῶτον μὲν Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ 
ἔλεξεν ὧδε. 2. Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν 
τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στε- 
ρόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν" πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ 
οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον, οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες, προ- 
δεδώκασιν ἡμᾶς. 8. Ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων 
ἄνδρας ἀγαθούς τε ἐλθεῖν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ 
πειρᾶσθαι ὅπως, ἢν μὲν δυνώμεθα, καλῶς νικῶντες 
σωζώμεθα" εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, 
ὑποχείριοι δὲ μήποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις " 
οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν οἷα τοὺς ἐχθροὺς 
οἱ θεοὶ ποιήσειαν. 

(4) 1. 

1. σχεδὸν ὑπ-έφαινε...] Τὰν 
δα8 πραγίψ ὀγθακίης εὐἠδη ὅδ5, 
ἔς τύ τ 12: 

2. ὁπότε] Νοιν ἐλαί. ΠΈΡΙ τᾷ 
αυάδῃ. Ρ.) Οἵ, ὃ 15. 
- πρὸς δ᾽] Δανεγθ Δ! ἴογ, ργωίθ- 

γοα. Κι. 
3, ἐκ τῶν παρόντων---ἐλθεῖν] 

“Ε ρμγαϑβοηέϊδιι ᾿ΐδοε ηιαϊϊ8 μέ 

ἰϊ,.1. 

οἱγὶδ 7γογέϊδιι8 ποδὶ ϑπιουροη τη 
οδέ.᾽ Τιθοηο]. εἰβκθ, Ῥγο μγω- 
δοηξὶ γουμῦη δέαΐξε υἱγοὸδ ΚΟΥ ΐθϑ 6556. 
ΜΙΊΗΙ νϑυθαπὶ (ἐλθ.) νἱοϑυια νυ] 6- 
ἴω, 8. 

8, ἀποθνήσκωμεν Ἐδρεΐε ὅπως. 
᾿ς 

--- ποιήσειαν] 48 γιαψ ἐΐε φοάδ᾽ 
ἐηπιὶοΐ οτὰ οὐ θηθηῖθϑ ! 



4---8.] 118. 1. ΟΑΡΌΤ Π. ιἰ 
᾽ ᾿ 

4. ᾿Ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος ἀνέστη, καὶ 
“ δ ͵ Χ 

ἔλεξεν ὧδε: ᾿Αλλ ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως 
2 , ΜΒ ΨΙ ἈΡΎ, 5 γῆς δὲ ᾿ ΩΝ 7 
ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν" ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους 
3 , ω 7 ς “ "ὕ - ἐ ΄, 

ἀπιστίαν, ὅςτις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς ᾿Ελλάδος 

καὶ περὶ πλείστου. ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ 
ν “-“ ᾽ Ν Ἂ 

ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, 
Ἁ 

αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ 
᾿Ν οὐδὲ Δία Ἐένιον ἠδέσθη Δ, ἀλλὰ Κλεάρχῳ (γε) καὶ 

“-“ 7 

ὁμοτράπεζος γενόμενος, αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς 
"» ᾽ “- ΕΣ. “ ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ὅ. ᾿Αριαῖος δὲ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν 

ζ΄ ,ὔ ΥΣ. “ Χ ζΖ Ἁ 
βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ 

ὡ , 9 7 Ἂ ᾿ Θ 5 Ἁ θ Ἁ 

μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος 5, οὔτε τοὺς θεοὺς 

δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μά- 
ΕΘ Ή ΄ - - νΝ χ “π νὴ 5 7 

λιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίσ- 
τους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν 

-“ 3  Ἷ ’ ΝἉ ᾿' Ἁ Φ ᾿: 

πειρᾶται. 0. ᾿Αλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο " 

ἡμᾶς δὲ δεῖ, ταῦτα ὁρῶντας, μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι 
ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτισ- 
τα τοῦτο ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. 

ἢ ͵ --, “ 3 ᾽ ᾿] ͵ 5 Ἁ 

7. Ἔκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ 
’ «ς 2 ΄ , ,ὔ " , 

πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην 

διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέ- 
» “ , 2 ω » - 7 ᾿ 

πειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων 

ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν " 
τοῦ λόγου δὲ ἤρχετοΐ ὧδε- 8. Τὴν μὲν τῶν βαρ 

7 3 , Δ .,3 ᾿ς ῇ Ἂς , 

βάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, 
 " ν κ᾿ ὦ ᾿Ξ 3 ᾽ ᾿ κ᾿ ͵ 
ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς, οἶμαι. Εἰ μὲν οὖν βουλευόμεθα 
πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν 

(Ὁ) 1. νἱ. 2. τὺ π; (ἀ) ΠΙ. ἅϊ. 22. 
Ὁ}  π|: 900 εν Ὅν; 

4. ἐπὶ τούτοις ὁμ.ἢῚ Παυϊηρ ὅ. ἐδώκ. κ. ἐλάβ.] ϑΌΡΡΙΥ ᾧ δὰ 
δισογη ἰ0 ἐλὲδ,--- θυ ν ὁπ, ἐλεθθ παρ᾽ οὗ Ὀδίογα [Π6856 γϑῦβ τὸ- 
ἕεγηιδ. 11. ἵν. ὅ. ϑρθοϊνε]υ. 
- καὶ ὄμοτρ. Ενυφη.... 8. αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι] ΤΌ 
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ἀθ " » δ Νὰ νΝ Χ ΄ ἃ Ν υμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρατηγούς ξ, οἱ διὰ 
, “-“ 

πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν" 
» - 

εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι 
δί 5 θ - » “- Ἁ Ἁ Ἁ ὃ ᾿, ᾿ “ 

ἰκὴν ἐπιθεῖναι αὑτοῖς καὶ τὸ λοίπον διὰ παντὸς πολέ-͵ 

μου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ 
“ δι. 8 ’ “ Ἁ ΄ » “-“ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 9. Τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ 

πτάρνυταί τις " ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται πάντες 
μιᾷ ὁρμῇ προςεκύνησαν τὸν θεόν " καὶ ὁ Ἐενοφῶν εἶπε" 

- εὖ -“ 

Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων 
οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ 

Ὧρ νΉ; ὰ γ᾽ “ 
΄΄ ᾽ὔ , Ὁ“ “ » “ τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν 

χώραν ἀφικώμεθα συνεπεύξασθαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 
- ΄, Ν ΄, ἂν οὐ -“ : ψ'. Ὁ 

θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. Καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, 
- ᾽ 

ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. Καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿Εκ 
,ὔ Ν Ν » , » ἃ Ν Ἁ Ὁ σ΄ τούτου εὔξαντο καὶ ἐπαιώνισαν. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν 

πὶ 5 ΕΣ 7 - 

καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε: 
Χ 10. ᾿Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες 

“ »-» -“ ἈἉ -“ 

ἡμῖν εἶεν σωτηρίας. Πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦ- 
κ κ ’ 

μεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πτολέμιοι ἐπιωρκήκασι 
Χ Ν Ἃ, Ν Ἁ φ , [τ᾿ τε καὶ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. Οὕτω 

- ἂν Ἁ δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς 
“-“ » Ν Ἁ . 

θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς 
- Ἃ Ἁ . ας 

μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς κἂν 

ἐν δεινοῖς ὦσι σώζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. 11]. 
- Ἀ Ἂ [ως Ἔπειτα δέ" ---Ἠἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προ- 

(6) 1. ἢ. 21. 
δ οπ α 7οοίϊηρ 077 ϊσηπαπἠηῖρ ιὐἱέλ 
ἐλοϑηι. Οἵ. Ευγ. Οτεβί. 757. διὰ 
φόβου γὰρ ἔρχομαι, ἃπᾶ ἰηΐτ. διὰ - 
πολέμου ἰέναι. 

9. πτάρνυταί τις] ϑ'πεοζίηρ οὗ 
156 17 νγὰβ ᾿παϊδγεπί, Ὀεὶηρ' ἃ ροοα 
ΟΥ δα ομΊΘη, Δοσογαϊηρ' ἃ5 ἰὖ ΒὰΡ- 
Ῥαπρᾶ ἴῃ σοπηθοίίοη νυ] σνοσαϑβ οὗ 
Ἑοοᾶ οὐ δᾶ ἱπηρογί. 1π {15 οδβ6. 

(Ὁ) Π.. ν. 12. 
οομηΐηρ δἴξου σωτήρια, ᾿ξ 15. Βαϊ]οα 
ἃ5 8 δχργθββίοῃ οὗ Ὠίνῖπ ἔδνοιγ. 
Οἵ, Ησπι. Θὰ. Ρ. 541. Υ. 

10. ἐτύγχανον λέγ.] 1 τ0α8 }ει8ὲ 
ποῖῦ βδαψίηφ. ΟἿ. 1. ἱ. 2. 
-- οὕτω δ᾽ ἐχ.] 8.11. τῶν πραγ- 

μάτων. 
11. ἀναμνήσω ὑμᾶς... «κινδύνους. 

ΟἿ. 1ε1Ὲ, 588, 15; Αγ. 6... 124, 

“- 

ἧ 
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, ᾿ ε , ΄ “ Ἔν ε ᾽ θ κα 

γόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς 
τε ὑμῖν προςήκει εἶναι, σώζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ 

“ Ἁ ᾿ -» 

ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί" ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν 
«καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων 

“ “Ὁ ᾽ -“ 

αὖθις τὰς ᾿Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοῖς ᾿Αθηναῖοι τολ- 
΄ ἌΡ » 4 Χ ᾽ , “Ἂ 

μήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. 12. Καὶ εὐξάμενοι τῇ 
᾽ χ 

Ἀρτέμιδι, ὁπόσους ἂν Ἐ κατακάνοιεν τῶν πολεμίων, 

τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον 
ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας 

’ Ἁ » Ν ἴω 5 Ψ᾿ ΒΕ “ θύειν " καὶ ἔτι καὶ νῦν ἀποθύουσιν. 18. "Επειτα ὅτε 
ιν [2 3 , Ἁ 2 6 Χ 

Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν 
ς 

ἦλθεν ἐπὶ τὴν ᾿Εἰὐλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι 
, “ ᾿ 

πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ 
Ἀ 7 Ὁ » Χ ᾿Α πο πὰ Ἂ Λ κατὰ θάλατταν. ὯΩν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρό- 

παία, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων 
3 4 ς . δ Ἐπ ἃ β δέ ἮΝ Ψ ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε " οὐδένα γὰρ ἄνθρω- 

, ᾽ ᾿ Ἁ Ἃ Ἁ ΄ 

πον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προςκυνεῖτε. Τοιούτων 
Ἁ ΓΑ ᾽ Ἂ ᾽ 

μέν ἐστε προγόνων. 14. Οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ, ὡς 
ὰ - ΄ }] , ᾽ :] ὅδ," εἾ « , 

ὑμεῖς καταισχύνετε αὑτοὺς " ἀλλ οὕπω πολλαὶ ἡμέραι 
3 2 - 

ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις 
πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. 

(τ. ἢ:5..ἀ1»..ς 15. () 1. ν. 9. 
--- εὐξάμενοι... (ἔδοξεν αὐτοῖς),)]ὺ (Π6 Ὀαϊ]6 οὗ Μαγαίΐποῃ, ἰπ {ἢ 8 

ἴογ εὐξαμένοις, ἄς. ἄς. (σχῆμα τεῖρῃ οὗ Πατῖαβ. ΟἿ, Τηϊτοά. 
πρὸς τὸ σημαινόμενον.) πε ραΐ- 
τὶς. 15 ἴῃ {Ππ6 ποιηΐη., ἴῃ δηςοὶρᾶ- 
ἀἰοη οὗ ἃ ρμεογϑοηαὶ Ὑ6ΥῸ (6χ. δῥυ. 
ἐψηφίσαντο) ἴο]οντῖηρ;, ἰπβίθδα οὗ 
δα δαιϊναϊοπύ ἰο ἔδοξεν αὐτοῖς. 
-- ὡς ἀφανιούντων] (Ατἰϊο αι.) 

αὖθις. Μοαπίηρ ἐο γταζθ ἐξ (ὈδοκΚ 
δΔραὶη) ἐο ἐΐ5 7οιπααξίοηϑδ. 

12. οὐκ εἶχον... εὑρεῖν ] ---- ΤΟΥ 6 
ποΐ αὖϊο ἐο. Τιαϊϊηδ, φια ἨΟΉ 
δλαδογοηέ----ιτιαο, δα. ΞΡ. ᾿ἰ. 11. 
(ΟΕ. Ἠεγοά. Ι. 117.) ΤῊΪ5 τϑίουβ 
ἴο πε ἢγϑθὺ Ῥογβίδῃ ᾿πυδϑίοη δηᾶ 

18. τὴν ἀναρίθμ.1 Αὐοαὺ [Πγ66 
ΤῊ }]]0 8, ΔΟσΟΓαΙηρ ἰο Ηοτοά. ὙΠ]. 
185, δηα [Π6 ᾿πβου ρου οἡ {Ππ6 
τηοπυτηθηὗ Ταϊβθα ἴῃ ΠΟΠΟῸΥ οὗ {Π6 
4,000 ῬΕΙοΟΡΟΠ ἢ βἴδη8 ὙΠῸ [8]] δὲ 
ΤΒΘΥΙΟΡΥΪΘ, 

μυριάσι ποτὲ τῇδε τριηκοσίαις 
ἐμάχοντο 

ἐκ Πελοποννάσου χιλιάδες τέ- 
ταρες (ϑ}6111.) 

ΕὸῪ {πε -νἱοίοτίθβ, κατὰ γῆν κ. κατὰ 
θάλ. 866 [πἰτοαποίίοῃ. 
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15. Καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες 
ἦτε ἀγαθοί: νῦν δ᾽, ὁπότε! περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας 
ὁ ἀγών ἐστι, πολὺ δήπου ὑμᾶς προςήκε: καὶ ἀμείνονας 
καὶ προθυμοτέρους εἶναι. 10. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ θαρσα- 
λεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. Τότε 
μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν, τό τε πλῆθος ἄμετρον 
ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρῴῳ φρονήματι 
ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε 
αὐτῶν, ὅτι θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες μὴ δέχεσ- 

θαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προςήκει τούτους φοβεῖσθαι ; 
17. Μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν, εἰ οἱ 
Κυρεῖοι πρόσθεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν " 
ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" 
ἔφευγον γοῦν πρὸς ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. Τοὺς 
δὲ ἐθέλοντας φυγῆς ἄρχειν" πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς 
πολεμίοις ταττομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. 
18. Εἰ δέ τις αὖ ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν 
ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε 
ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρω- 
ποι" ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε 
δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν 

οἱ ποιοῦντες ὅ τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. 19. 
Οὐκοῦν τῶν γε ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου 
ὀχήματός ἐσμεν" οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται, 
φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν " 

() 32. (πὴ). 1..χ..8. (Β) ΤΡΝΎΩΝ 

16. πατρῴῳ] ΑἸποοείγαϊ, ἤοτγο- 
αἰέαγῃ. “Πάτρια Ξε αι Ξβαηΐ ραΐγβ; 
πατρῷα, αὐῷὸΖ νοπίαπύ ἃ ραΐίγε : 
πατρικά, 4 ]1ἃ Ξαπΐ ραίΤ15.᾽ Ηο το. 
Ευτ. Μεά. 362. 

17. “ΝΟΓ γεοῦ ἱπηδρὶπθ {μαΐ γοι 
ΔΘ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ Οἡ {Π185 φοοσοπηΐ, 

ἐλαΐ,᾽ ἄς. εἰ ἴον ὅτι; 1 ὈδΙησ ἐμαγδο- 

ἰογιβίιο οὐ Αἰο τοὶ ἴο ἀγοϊα, 85 
᾿ΔΌχιρί ἃπα ΒΔΥΒΉ, ἃ ροβιενα βίδία.- 
τηθηΐ, νὴ οὗ δοκπου)]θαρθα ἴδοίβ; 
ἃ5 ἤδγα ἴΠη6 οογίαϊη ἀοέδοίοη οὗ 
Αὐίδιβ πα ἢΐβ ρᾶγίν (οἱ Κυρεῖοι) 
15 Δ] πα δα (ο ἱπ {Π6 ἔογτη οὗ ἃ βὰΡ- 
Ροβίοη. ΟΥ, Μαῖί. 617, 2; 16}, 
804, 8; Ατα. 3. Ὀ. 334. 
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« “ δ ἃ “ “ , Ἁ Ἁ ᾽ , 

ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον 

παίσομεν, ἤν τις προςίῃ, πολὺ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὅτου ἂν 
,ὔ ΓΙ « Ν ἈΝ 7 ᾿ ς 

βουλώμεθα τευξόμεθα “ἙἘνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ 
ἱππεῖς ἡμᾶς - φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ 

ἡμῖν. 20. Εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας θαῤῥεῖτε, ὅτι δὲ 
» ,ὔ ς -“ ,ὔ Φ » Χ Ἁ 

οὐκέτι ὑμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς 

ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον 

κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων 
ς- “« ΄ ᾽ ἋἊἋ ΟΥ̓ ΕΝ “ -“ ΕΣ ᾿, 

ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες 

ἡγεῖσθαι κελεύωμεν " οἱ εἴσονται ὅτι, ἤν τι περὶ 5 ἡμᾶς 
ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ τὰ σώματα 
ε ᾽ὔ Ν ἈΝ » 7] ,ὔ » “Ὁ 

ἁμαρτάνουσι. 21. Τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι 
κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς Ῥ οὗτοι παρεῖχον, μικρὰ 

͵ “Ὁ. Ρ] , Ν “ »" “ Ἃ 

μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ 

αὐτοὺς λαμβάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους 
ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται. 22. Εἰ δὲ ταῦτατ μὲν 
γυγνώσκετε ὅτι [οὕτω] κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς 

ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆ-ς 

ναι διαβάντες, σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον 
. ᾽ὔ ς 7] “ Ἁ ἈΝ ἃ 

πεποιήκασιν οἱ βάρβαρο. Πάντες μὲν γὰρ οἱ 
ποταμοί, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, 

(ο) , Υἱ. 8, () ; "Ά ῖς 8. (ᾳ) 1 μὰ 6. () Ἑ 1. νὴ ἡ γῇ 

19. βεβηκότες] Βεβαίως ἐνεσ- 
τηκότες. Πβν ΟΝ. 

ν᾿ ππ τευξόμεθα ὨὰΒ ΠοΓΘ 105 ρῥτὶ- 

ἷπρ αυθὴ {818 (πομ6γ0.} ΟἿὮῺ 1. 
20. 
22. ἄπορον] (Α ἐπῖηρ) πούίο ε ρού 

τηϊ ἴν ΗἩουηουο 86 η86 οὗ λἑξέίηρ 
ἃ τηδίουίδὶ οὔ ͵]θοῦ. ΗΘποο(Μοίδρῃ.) 
ἴο λὲέ ἐλο πιαγᾷ ἴῃ τοβρθοῦ οἵ {11η6, 
Ῥίδοσθ, Οὐ οὐϑὺ οἰγουτηβίδμοο ; ἔο 
ὧο εοἰποϊάοηέ εὐἱέλ,--τταθα βοιηδ- 
ἀϊπηθβ ἐο λαρρθΉ. 

20. τὰς μάχας θαῤῥ. οι λαῦο 
φοιγασο ἰοὸ ἢρηύ δαΐέϊοδ, δεέ αΥὸ 
δαϑδέ ἀοινη, αἱ ἐλῖδ. ἘῸΥ [Π6 8ςο. 
886 Π]| ἰν. 10,π. 

21. μηδὲ τ. “Νὼο ᾿ΙοΠροΥ Πᾶν- 

ΟΥ̓́ΕΓ,---αὐ ἱπδρογαῤίο αἰβοι έν. 
- ἡγεῖσθε... ἐξαπατηθῆναι] (ἴ. 

ἩΙ, ἦν. 15... 568. 
- σκέψασθε. .. εἰ,] Οὐηδίαον 

εὐλοίδον ἐλ δαγδαγίαηδ ἔανο (ποῖ) 
αοἰοά, ἴχο. 
- εἰ καὶ... ὦσι] Τλοισὴ ἐλον 

δθ ἱηιραδεαῦίθ. ΤῊ 5.0]. (ΒΟ ἢ 
8 ὙΘΥῪ ΓΆΓΘ ἴῃ Αὐἰο Ῥγοβα ΜΠ] εἰ) 
ΒΘΘΙῚΒ 0 ἱΠΊΡ]Ρ {Πᾶὺ [ῃ6 5ρΡΘΆΚΘΥ 
δταμίβ [Π8 ῬΓΘΙΏΪ56, ἃ5 Ὀοίηρ ὑη66- 
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προϊοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γύγνονται οὐδὲ τὸ 
γόνυ βρέχοντες. 38. Εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διοίσουσιν 
ἡγεμών τε μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀθυμη- 
τέον. ᾿Επιστάμεθα γὰρ Μυσούς, οὺς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίη- 
μεν βελτίους εἶναι, οἱ βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασθλέως 
χώρᾳ ποϊλάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις 
οἰκοῦσιν " ἐπιστάμεθα δὲ Πεισίδας ὡςαύτως - Δυκάονας 
δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς ππεδίοις τὰ ἐρυμνὰ κατα- 

’ Ἁ ’ὔ , »“" 

λαβόντες τὴν τούτων χώραν καρποῦνται" 34, Καὶ 
ς “ ις σ᾽ » "' “ ΄ Ἁ ὁ 

ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω φανεροὺς εἶναι 
ΝΜ Ρ , 3 Ἁ ΄ ς ᾽ “-“ 

οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ 

που οἰκήσοντας. Οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς 
πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους 

»,, ΟΠ }] ΄ Ν ς Γ΄ 4 ϑ, ἃ » »-" 

τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν " καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς, 
Ἁ » Ἂ “ Ἡ ’ » “ Ά Κὶ σκ 3 ἃ καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. Καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν 

30. "γ᾽ “ 

οἶδ᾽ ὅτι τριξάσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν 
παρασκευαζομένους. 

ΠΙΔΌΪν ἔππιθ, τ ΒΙΟἢ 15 ᾿πἀθθα 1π|]- 
τηδίθα Ὀγν {Π6 ἔογυτηυϊα εἰ καί. Οἕ, 
δε, 861, 2. 
-- προϊοῦσι] Τὸ (ΡοΥβο 8) δᾶ- 
ΥΔΠΟΙΠΡ᾽, τα τῦοὸ αὐύαποο. ΤῈ 
ααἴϊγα οὗ γοΐουθησθ,; [868 βίαἰθτηθηΐ 
(διαβατοὶ γίγν.) Πανὶπρ' ΓΘίΈΓΘ ΠΟΘ 
ἴο ῬΘΙΞΟΙΏΒ προϊοῦσι πρὺς τ. πηγάξ. 
ΤῊ ἀαῦ. 15 Τπι8δ ΘΟΙΏΠΙΟΏΪΥ ϑ6α 
ἴῃ ατθακ ἴο ἀβθῆπο τσλοπ (45 ΥἹ. 
ἢ]. 10) οΥ (ΘῈ ΠΘΥΓ1}1}) ρράϑυ' ἐσῆαΐ 
οἰγοιμηιδέαηοοδ ἃ βἰαϊθιηθηΐ 15 {Γπ| 6, 
ΟΥ̓ Δ ΘδΥθηῦ Πᾶρρθπβ. ΟἿ. νυ. 7, πα 
ΨΠ.1ν.1; 8566 Μεαί..390, Ὁ. ; 76, 
599.» 2) 

25. διοίσουσι) Βπέ ϑδηῷροβο 
ἐλαΐ ποὶέλμον ἐδ γίνου δηαϊΐ υανν 
(ἃ ἀδρίῃ δὴν ὙΠΘΓΘ ἴῃ {π6}} 
οὐυγ86.)ὺ Οἵ. ΜΙ]. νἱ. 15. 
-- ἐπιστάμεθα γ. Μυσούς... οἱ] 

ῬΙῸ οὗ ΘΧρβοΐδυβγβ ὅτι, ἃ5 ἱπέ, Κὶ. 
- αὐτοὶ εἴδ.} ἤζε οτιγδοίυοδ ευυἱέ- 

2ὅ. ᾿Αλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν 

ποδϑϑά. Οἵ. 1. ἢ. 19 ; τούτων, 561]. 
Περσῶν. 

24. ἂν ἔφην] Μ55. (ἂν φαίην. 
Ὠ. Β. Ρ.) “1 βἀοιϊα β8αν ἐλαΐ τῦὸ 
ομρλέ, κα... 1ἢ 1 ̓ πογα ποΐ αἴταϊά, 
1εξέ, ἄο. ([86 οαυβα οὗ ἔδαυ 15 
βίαϊοα αἱ 8 25)---ἰΠεογοΐοσε 1 ἀο ποΐ 
δάν!5ε,᾽) (εἴ. Ατης Θ᾿ Βν 59. 8. 
ἄν φαίην σχγου]α Ὀ6 δῃ δοίπδ] [που σ ἢ 
τηοαεαβύ 8πα Δ} 1ῆ 64 ΤροοΙητηθπαδ- 
ἴἴοη. Κι. σοιηραγοβ ἴῃ [δἰϊη “ Ηἰ5 
81115 ροέογαηε. . Βα ποοίουα οδαβδᾶϑ, 
δορά. . 50] ἱποϊϊηδί.᾽ 
9.52 
-- κατασκ.] “ ῬτορΙδ κατασκευὴ 

οἱ κατασκευάζεσθαι αἰοϊταγ ἀ6 1η- 
βίσυμηδηΐο, δὲ ᾿πβέγιθπαᾷβ ἀοπη, 
ἃτίβ, οὔϊοϊπα, ᾿πβίγιτηθηϊ8, γβὶβ,. 
αΓΘΙΒΙΠθαΒ4 6 ΠΘΟΘΒΞΑΤΙ5.᾿ ὃ, ΤῸ 
οϑέαῤιϊδῖ ουγβοῖνθβ. Οἵ. στη. Το. 

Πρ θι 

ζαγοη. Π1. 

28. ἀλλὰ γὰρ] Βεΐ (1 ἀο ποῦ 
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» οὟ 

ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ 
ΓΟ “ Ἁ 7 

Μήδων δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ 
Ἁ , « »“ ν ἢ « «ς ᾽ὔ 5 

καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μή, ὥςπερ οἱ λωτοφάγοι, ἐπι- 

λαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. 26. Δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς 

καὶ δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ πρὸς 

τοὺς οἰκείους πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι, καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς 
σ Ὁ δε οὖὖ ᾽ὔ ΡΕΦΣ ᾽ “ Ἃ “ 

Ελλησιν ὃτι εἐκοντες πενονται ἐξὸν αὕὑτοις τοὺς νὺν 

οἴκοι ἀκλήρους πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους 
,ὔ φ' “Δι 5 4 λὰ ΠῚ ΄ μὰ 5 ὃ ͵7 “- 

πλουσίους ὁρᾶν. λλὰ 5 γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα 

τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί. 27. Τοῦτο 

δὲ δεῖ λέγειν, πῶς ἂν πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα 
ὔ » 

καί, εἰ μάχεσθαι δέοι, ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. Πρῶτον 

μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς 
ΕΣ “ Ἁ Ν , ς »“ - ΕῚ ἈΝ 

ἔχομεν, ἱνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ, ἀλλὰ πο- 

ρευώμεθα ὅπη ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ " ἔπειτα καὶ 
τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. Αὗται γὰρ αὖ ὄχλον 

Δ, ͵ » Ὁ δ᾽ ἠδὲ ΕΣ » 

μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι οὐδὲν οὔτε εἰς 
ἢ 7] Ὁ .] Ἁ Ν 5 ᾽ὔ] »Ή "ἢ τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. 28. ἜἜτι 
αἿ Ν » ϑ “ Ἁ Ν Ψ Ἂ 

δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περισσὰ ἀπαλλάξωμεν, 

πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, 

ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς 
Δ δὲ [ω͵ Ἁ εὖ 

ἐλάχιστοι δὲ σκευοφορῶσι. Κρατουμενων μὲν γὰρ 
, Ἂν ὔ σ΄ ν ΡῚ ’ὔ Ἃ ἝΝ “Ὁ Ν 

ἐπίστασθε ὅτι πάντα ἀλλότρια" ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ 

τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζειν. 
(8) 8 258. 

ΘΟΌ 56] νου (0 Τοτηδῖτι,)--- ον, ἄο. ὙΙ1. 102. τῇ Ἑλλάδι πενίη. .. 
Βιιέ Λλοιυουογ. .. σύντροφος. 
-- λωτοφάγοι)] ὕ]γ8565᾽ οοη- -- ἀλλὰ γάρ] “ ρα ἀ6 δα Τὰ 

ῬΑΠΙΟΗΒ ὙΠῸ, ΔΓΕ ἰαϑίπρ [Π6 
Ἰοΐίι5, Ιοϑὺ 41] ἄδθβϑῖσθ οἵ οι. 
ΒΥ Οᾶγβ5. ΙΧ. 98: ΡΙηΥ, Ν. Η.Ὶ 
ΠΕΡῚ. 17. 

260. κομισαμένους (Ά6ο. ἴοΥ ἀαΐ., 
8.5 ΒΌΡΓΤΑ, ὃ 1.} ἐο οοηυθῃ ἄφγο ἐξοὶγ 
προΐῃ οἱζέζοηβ αἱ λογιο, αηπή δο- 
λοϊὴ ἐλϑηι ορηγολοῆ, ΟἿ, Ἡρτγοάᾶ. 

ΠΟΙ αἸοᾶπὶ ΡΠ] ΤΌ 1ι5,---παηι.᾽ Κι. 
-- στρατηγῇ Ἰγοστιίαξοοιγηπαγοῆ. 
- ἄγειν ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ ἰὼ {πὸ 

ἘΠΡΊΒΗ ἸαΙΟΤη, αγ ἐγοιδιί ΘΒΟΉ16 ἐο 
δαγγ. ὌὌχλ. παρέχ. ἴΟἸ]ονν5. {Π6 
βγηΐίαχ οὗ 1ῖ(5 δααϊναϊθηΐ δα]θοί. 
χαλεπαί. Οἵ, ᾿πῇ. 4, 35; Ατη.6.". 
208. Ὁ. ; 7261, 068, 6. 
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29. Λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. 
«ς ““ ΟΥ̓ ᾿ Ἁ ς: «“ » » ΄ Θ 

Ορᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξε- 
νεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν" τοὺς 

“ [ ΄ ἴω 

στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν 
ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς 

7 - ΄ “4 Ἁ ΝΥ 

περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ: λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας 
» , ἋἋ ᾿ ἱΝ , “' ς "“ ᾽ ΄' 

ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. 80. 

Δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γε- 
νέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους 
εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι 
νῦν ἢ πρόσθεν. 81. Ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσησθε 
τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν, 
οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται" τῆδε 

. “Ὁ ε , ΄ ΜΝ » Ὡ Φ'᾽ν." 4 γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους, 
τοὺς οὐδ᾽ ἑνὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. 852. ᾿Αλλὰ 

ἣν μ᾿ , »' «“ Μ Ν ς 7 γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα" ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι 
αὐτίκα παρέσονται. “Ὅτῳ μὲν οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς 
ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται " 

εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης 
διδάσκειν " πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 

89. Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν - ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν 
τινος ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς Υ εἶπε Ἐενοφῶν, καὶ 

αὐτίκα ἐξέσται ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς 
ν,. 7 ΝΜ Φφ Ν “ -. 

τάχιστα ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ 
ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ᾿Ανέτειναν ἅπαντες. 

84. ᾿Αναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν: ἾΩ ἄνδρες, 
᾽ 4 ι ὦ -“ “Ὁ “ [τὰ ’ ἀκούσατε ὧν προςδοκᾶν δοκεῖ μοι. Δῆλον ὅτι πορεΐύε- 

(Ὁ 1. ἢ. 26. (α) .8 25. 6) 1.1. 8. 

31. ἣν δέ τις, ο.1] Οτἄο 1ορὶ- 32. εἰ δέ τι ἄ. β.1 861}. δοκεῖ ἢ 
οὐ ογὰδ ἣν δὲ ψηφίσ... ἤν τις τὸ ταύτῃ περαίνειν. 
ἀπειθῇ. .. (τὸν ἀεὶ ὕ. ἐνττεαὰϊ 6χ 33. καὶ αὐτίκα] οι οἔϊαηι. 
γΟὈΪ5 αυ ον] ἰθτηρο τα οᾶϑιι αῇιογιί.) 84. ἀκούσ. (Ἐκείνων ἃ) προΞδο- 
Ῥ. ΟἹὨὮ, Βιοιι, ΒΟ : 970: κἂν δοκεῖ μοι] 71Αξδέοη ἐο ἰΐοδθ 
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σθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια. ᾿Ακούω δὲ 
κώμας εἶναι καλάς οὐ πλεῖον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας. 
8ὅ. Οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμεν εἰ οἱ πολέμιοι, ὥςπερ 
οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας διώκουσί τε καὶ 
δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, 

᾽ Ἁ Ε] ΟΣ. ) “-“- :] “- . ν εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν: 806. Ἴσως 
δ ᾽ 7 ς - Ἄ ͵ 

οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησα- 
, “ Ὁ Χ 4 Ν , Ν «ς Ἁ 

μένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ σκευοφορα καὶ ὁ πολὺς 

ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. Εἰ οὖν νῦν ἀποδειχθείη 

τίνα χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίον καὶ τὰ πρόσθεν 
κοσμεῖν, καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων εἶναι, 

,ὔ 5 »] -“ 3 ΠΥ « , « 

τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν, ὁπότε οἱ πολέμιοι 
»», ᾽’ὔ ε »“ , ᾽ Ν 4 ) ἃ 3 Ἁ 

ἔλθοιεν, βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεθ᾽ ἂν εὐθὺς 
“- , }] Ὰ Μ ΄ 

τοῖς τεταγμένοις. 851. Εἰ μὲν οὖν ἄλλος τις βέλτιον 
«ὦ ε ς η 
ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω " εἰ δὲ μή, Χειρίσοφος μὲν ἡγείσθω, 
΄ ὃ) Ἀ 4 ὃ ’ ’, Υ͂ » ὡ “ δὲ “»" 

ἐπειδὴ καὶ “Δακεδαιμόνιός Υ ἐστι: τῶν δὲ πλευρῶν 
’ “-“ Γ » 

ἑκατέρων δύο τῶν πρεσβυτάτων στρατηγοὶ ἐπιμε- 
λείσθων - ὀπισθοφυλακῶμεν δὲ ἡμεῖς οἱ νεώτεροι, ἐγώ 
τε καὶ Τιμασίων, τὸΞ νῦν 38. Τὸ δὲ λουπὸν 

(σὴ 11, ἃς 6. ἔτ ἢ. 10. 

εἶναι. 

(2).1.ὄ 

σοηἐϊησονιοὶοβ ἀὐλίοῦ ἐξ δϑϑηιβ ἐὸ 
16 δεδέ (0 ἰοοζ 7ογισαγα ἐο, 1. 6. 
δηϊοἱραΐθ Δηα Ῥτόνιᾶθ ἀσδιηβί. 

Ὦ. Β. Ρ. τεδὰ προΞςδεῖν, ἃ (0ῃ- 
7εοἴατο οὗ Υ̓γυ απ ὈΔΟἢ. 

80. πλαίσιον] «4 λοίϊοιν δηιαγθο. 
ΒΕ ἹΠ τῆς Ὅ: πη, Τῆπο. ΥἹ. 
67. 
- εἴη) (155. ;--ῆ, Κ. δμᾶ Ρ.) 

Ηδγα ἃραὶπ (566 11. ἰν. 4,5.) {Π6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ οἴδιβα (ἔσως οὖν...) 15 
Ρυΐ ἀνροΐλοίϊοαϊίψ, ἃ5 ἃ ϑυρρθβ- 
ὥοη πγονγτῃ οὐδ, ἃπα ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
πῃ Αἰτὶο ἀδέοσεποθ δηα οἤαγδο- 
εγιβί!ο πηοαεξέν, βύαίθβ [Π6 στϑϑαϊῦ 
δἰ5ὸ οἵ 15 βιρροβίϊοηῃ ἃ5 δρθομία- 
ἐϊυο (ἵνα... εἴη), ει [ἢ ἃ ζαϊηΐοῦ ἀπα 

ΟΝ τε ΡΥ Ι χιχηᾶ, 
γ..9. 

ΤΉΟΓ6 αἰβίδηξ ποίϊοῃ οὗ τϑδ]]Ζαί]οη 
1ῃδη ἵνα... 7 νγου]α σοηνοΥ. Ρτα- 
ΟἸΒΕΙΥ ἃ5 ἴῃ ΒΠΘΊ 5} γεΐρ ἠέ 15 π866, 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ 6 {Π6 ῬΠΙΒΟΙΡΔΙ γΘΥῸ 
15 Ῥαβί, Ὀυΐ 150 αἴδου ἃ ργεδογεΐ 
ΟΥ̓ 7μέιι»6,----ῖτι ατὶ ἐπιασψίηαγ οαϑδο; 
6Χ. 51τ., “Ὁ ἐμαὶ τιν Ὑγὰγ8 ὝΟΘΓΘ 
τηδᾶὰθ 30 αἰγροί,---ἰ μα 1 ηεσλέ 
Κρορ ΤΥ οοτηπηδηαιηρηΐβ.᾽ ΡΒ. 
ΟΧΙΣ. 5. 
- ὄχλος] Τῆς οανερ- Οἰοισοῦς, 

γαδδίο. ΟἿ. ΤΥ. 1]. 19 : 1. 3. 
- ὁπότε... ἔλθοιεν] “ Θεθιίδη- 

ἰθυ, ἴῃ ΤῈ τῃοᾶο οορίαίβ.᾽ Ρ, “77 
δυθγ' ἰμ6 Ὺ οοτηθ.᾽ (Οἵ. 161, 844. 

37. τὸ νῦν εἶναι] ΡῸΥ ἐλδ ργε- 
δορί. Οἱ, ποίορ, 1. τἱ. 9. 
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πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅ τι ἂν 
ἀεὶ κράτιστον δοκοίη εἶναι. Εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, 
λεξάτω. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν - Ὅτῳ δοκεῖ 
ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. "Εδοξε ταῦτα. 89. Νῦν 

, » ᾽ , μων “ Ἀ , Ἄ 

τοίνυν ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα " καὶ 
ὅςτις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω 
» Ἀ ᾽ Ἀ 53 Ρ] ᾿ 2 Ν ΄ “ 

ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" οὐ γάρ ἐστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" 

ὅςτις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν" τῶν μὲν γὰρ 

νικώντων τὸ κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀπο- 
θ ᾿] [4 Κ Χ » ἃ δὲ 7 5 θ “ 

νήσκειν ἐστίί. Καὶ εἴ τις ὃ δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, 
κρατεῖν πειράσθω" τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ 
ἑαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. 

ΟΑΡΆΌΆΜΟΥΥΝΝ 

“1. Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν, καὶ ἀπελθόντες 
κατέκαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς " τῶν δὲ περιτ- 
τῶν ὅτου μὲν δέουτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ 
57. ᾽ Ἁ ἴω 56 “ 7 ᾽ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐῤῥίπτουν. Ταῦτα ποιήσαντες ἠρισ- 
τοποιοῦντος. ᾿Αριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔργεται 
Μιθριδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλε- 
σάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε: 23. 
᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς 
Ὁ - 5 Α Χ “ δ. ἦδὲ » ν᾿ ἀδ δ᾽ } ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους " καὶ ἐνθάδε 

2) 1. νἱ  ; Υ. ἐἱ. 3. 

88. ἀεὶ] ΤΎοπι ἔΐηπθ ἴο ἔΐριθ. δον ἐδαί ὅδ ἴδ... ΟΥ̓, Τεϊξ, 688, 
ΟΥ. βυρ. 881. 1; Οὔ. δπᾶ 80}. 1. 11. 10. 
- ἔδοξε ταῦτα] Αϑγπάείοῃ. 76], --- καὶ ὅστις...} ῬΡΛοβοθῦεν---- 
Φ» (πιοδηΐηρ; αἰϊ.)----καὶ εἴ τις δέ. ἀπά 

39, μεμνήσθω. .εἶναι] Ποηιοηιδεῦ" αἶδο δμοῖ α8... ΟἷΟ., Ὑ., πὶ. ὃ. 
ἐο δ6.---μεμνήσθω.... ὥν. Ἐοηιθηι- 
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εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. Εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς 
σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ 

Ἁ Γ, 7 Ἣ Ά ον Μ , τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. ΜΔέξατε οὖν, ἔφη, πρός 
με τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς πρὸς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ 
βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. 

7 - -“ » ᾽ ἢ 

8. Βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι 

τάδε" καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος " ᾿Ημῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις 
αι 6 "-“ ᾽ μ " , Ἁ ΄ ς ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς 

Ἃ ἴω χ " 
ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα " ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ 
᾽ ΄, “-“ ΄ ς Ἂ ῇ ΤᾺ 

ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ, ὡς ἂν δυνώμεθα κρά- 
τίστα. 4. ᾽Εκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθριδάτης διδάσκειν 

» - 

ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. "Ἔνθα δὴ 
5 ΄ [ 

ἐγυγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισ- 
σαφερνους τις οἰκείων παρηκολούθει πίστεως ἕνεκα. 

Ν - ᾿ 
5. Καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι 

’ Γ 

δόγμα ποιήσασθαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔςτε 
2 “ ΄ ."» , ᾿Ὶ ͵ 

ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν" διέφθειρον γὰρ προςιόντες τοὺς 
’ ἰἶ“. Χ “ , στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν, Νίκαρχον 

3 

Αρκάδα" καὶ ὥχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς 
εἴκοσι. -- 

6. Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν 
μὰ 7 

Ζάβατον ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι, τὰ ὑποζύγια 
Χ Ὰ ν 2 “ ἤ ΕΝ » Ὰ Ἁ 

καὶ τὸν ὄχλον ἐν τῷ μέσῳ ἔχοντες. Οὐ πολὺ δὲ προε- 
ῇ “- ΄ 

ληλυθότων αὐτῶν, ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ Μιθριδάτης 
ς 3 7) 

ἵππέας ἔχων ὡς διακοσίους, καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας 
Ψ Ἁ Ἁ 

εἰς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους - καὶ 
, 

προςήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς Ελληνας. 7. ᾿Επεὶ 
2 Ἁ “ 

δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον 
Νιυν “Ὁ Ἁ “ ς ᾿] » , Ά ἐν καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. 

4. πίστεως ἕνεκα] ΤῸ δοομγ ἤϊδ εἶναι] “ΤῸ Ρᾶ885 ἃ τϑβοϊαίοι {μὲ 
Μαοϊέψ, Ἰεδ ἴπῃ6 ατθοκβ 5ῃοι ἃ {8 γγᾶγ 8Δ]] ουγθα οἵ πὸ ᾿πίθυ σου 886 
τοτερὺ Πἴτη τ ἢ ΒΟ. ονουίαγοβ ἃς ὈΥ͂ Ὠοτα]α.᾽ ὅ66 Π6μη. 6 ΟΟΥ. οθ΄. 
ἔπον Πα τηδάβ ἴο Ατίθιιβ. 11.1.4. ἔΑσπονδος καὶ ἀκήρυκτος πόλεμος. 

ὅ. δόγμα π. τὸν πόλ... ἀκ. ---Ο βου. Αρ. 1285, 
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Οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν ᾿ΕἙλλήνων ἔπασχον μὲν 
κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύ. 

τερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω 
τῶν ὅπλων ἢ κατεκέκλειντο" οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύ- 
τερα ἠκόντιζον ἢ 5 ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. 
ὃ. Ἔκ. τούτου Ἐενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι" 
καὶ ἐδίωκον τῶν 5 τε ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἵ 
ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦντες" διώκοντες δὲ 
οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. 9. Οὔτε γὰρ 
ἱππεῖς ἦσαν τοῖς “Ελλησιν, οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς 
ἐκΐ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν 
ὀλίγῳ χωρίῳ" πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ ἄλλου 
στρατεύματος διώκειν. 10. Οἱ δὲ βάρβαροι ὑππεῖς 

καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον, εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες 
ἀπὸ τῶν ἵππων" ὁπόσον δὲ προδιώξειαν οἱ “Ελληνες, 
τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει. 11]. 
“Ὥςτε τῆς ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ 
εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ξ ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. 

Ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἣν. Καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ 
πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα ἡτιῶντο ὅτε 

ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος, καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ 

τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἠδύνατο βλάπτειν. 
12. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἐενοφῶν ἔλεγεν. ὅτι ὀρθῶς ἡτιῶντο, ο 

καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. ᾿Αλλ ἐγώ, ἔφη, 
ἠναγκάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν 
κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δ᾽ οὐδὲν δυναμένους. 

13. ᾿Επειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" 
κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς 
πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπῶς. 164. Τοῖς 
(5: (Ὁ) 1. νἱ. 10. (6) ἘΠΕ (4) Π. νὶἱ. 4. 

Θττὰ ΟΟΙα πον 

11. τῆς ἡμ. (διά) Τεγίπρ. 12. ἠτιῶντο... μαρτυροίη.) Οἵ. 
"--- δείλης] (ἔσω) 1π {ἢ οοτιγδὸ οὐ. 1. 1]. 14. ; 
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οὖν θεοῖς χάρις ὅτε οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ, ἀλλὰ σὺν 
Ν “ 

ὀλύγοις ἦλθον " ὥςτε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι 
δὲ ὧν δεόμεθα. 15. Νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέμιοι τοξεύουσι 
“καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν 

[4 " δι ,Ἷ , 5 “ 

δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι " 

ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον 
ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δέ, οὐδ᾽ εἰ 

Ἁ » Χ ) ΕΝ ὃ Ὲ 4 5 ἢ , 

ταχὺς εἴη, πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλάβοι ἐκ ἢ τόξου 
ς«" ς ᾿ ΠῚ ᾽ " ΄ " 
ῥύματος. 10. Ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν, 
ὥςτε μὴ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφεν- 
δονητῶν τε τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ᾿Ακούω δ᾽ 
εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν “Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολ- 
λούς φασιν ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βελος αὐτῶν 
καὶ διπλάσιον φέρεσθαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. 
17. ᾿Εκεῖναι γάρ, διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς λίθοις 
σφενδονᾶν, ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται " οἱ δέ γε ἱ Ῥόδιοι καὶ 
ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. 18. Ἢν οὖν 

Ρ] [οἱ 5 ϑ, . , , Ἁ 

αὑτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ 
,ὔ ." “ » “Ὁ 2 ΄ [ο ἊΝ. ἦν τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλεκειν 

ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν 
- [οὶ ΄ 30 ἔχ, ὕλλ' Φ ΕἾΝ τὰ, ς , ᾧ τεταγμένῳ ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, 
ἴσως τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. 19. “Ορῶ 
δὲ καὶ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν 
τινας ἱ παρ᾽ ἐμοὶ, τοὺς δὲ τῷ Κλεάρχῳ καταλελειμμέ- 

ΓΕ ΣΤ ἢ. 

14. ῥώμῃ] ΑΡδέγ. ῸΥ σΟΠΟΥ., ἃ8 
ἦῃη ΕΠΡΊΒΗ, 7Όγ66, ἰ. 6. ἃ Ὀοᾶγ οὗ 
ΤΏ : 80 δύναμις. 1. 11]. 12. 

15. ἐκ τόξου ῥ.1 “ διίαγίϊπρ; αὐ 
ον -5ποὺ ἀϊδίδποα.ἢ 

17. μολυβδίσιν] ΟΥ̓. Ονἱά. Με. 
-- 721, (Ε.); δίγρ. πη. ΓΧ. 588, 

18. τούτῳ μὲν ᾿ὰ5 ἃ σΟἸ]Θοὐγ6 
ἴοτοα, ἐο φαςὴ οΉ6 97 ἐλ686. Αὐτῶν, 

(Ὁ 1. ἢ. 15. 

5011, σφενδόνων ; 707 ἐΐοηι, (ἀντί. 
7ε1ἴ, 510. 
- καὶ τῷ σφενδ. ἐ. τ. ζς.1 ΤῸ 

λῖηι τσῦὸ 186 εὐἱἐίϊηρ ἐο δοῦυθ αδ 
δἰϊη σοῦ ἴπ ἐδθ ρίασο αδοὶρφηοα λῖηλι---- 
- ἄλλην τ. ἀτέλ. “50π16 ἜΧΘΙΏΡ- 

ἐϊοπ ἔγτότη (ογἀἸ πᾶγν) ἀυἰ165 ἐπδέοραά 
(οὗ ραγ)᾽. ΟΥ. ἄλλο, ἴ. ν. ὅ. Οὐ ἄλ- 
λην ἀτέλειαν την -- ἄλλων (ἔργων) 
ἀτέλ. 85 αἱ 11. νἱ. 11,1. 

κ 
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νοὺς " πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφο- 
ροῦντας. ᾿Αν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα 
μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατα 
σκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιά- 

»Μ ΄“ Ἁ ’ὔ “-“ Ἀ 

σουσιν. 230. "Ἔδοξε ταῦτα " καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς 
σφενδονῆται μὲν» εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ 
ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ 

΄ ᾿ ΄ Ρ] - » 7] δι: ἣν στολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν " καὶ ἵππαρ- 
΄, ᾽ - 

χος δὲ ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Πολυστράτου ᾿Αθηναῖος. 

ΟΑΡΙΤΤ ἹΥ. 

1. Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν, τῇ ἄλλῃ ἐπο- 
ρεύοντο πρωΐτερον ἀναστάντες " χαράδραν γὰρ αὐτοὺς 
ἔδει διαβῆναι, ἐφ᾽ ἧ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπίθοιντο αὐτοῖς 

διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. 2. Διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς 
΄ ᾽ ͵ ε ΄ὕ » - , ͵ 

πάλιν ἐπιφαίνεται ὁ Μιθριδάτης ἔχων ἱππέας χιλίους 
τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακιςχιλίους " το- 

,ὔ Ἀ » “ ΩΝ ς , 

σούτους γὰρ ἤτησε Τισσαφέρνην καὶ ἔλαβεν, ὑποσχό- 
μενος, ἂν τούτους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς “Ελλη- 

Ὁ 3 ““ : ,ὔ 

νας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν τῇ πρόσθεν προς βολῇ ὀλύγους 
» ») Ν » “ Ν Ἁ ἕξ Β τῶνῦ » 

ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. 
8. ᾿Επεὶ δὲ οἱ “Ἕλληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς 
χαράδρας ὅσον ὀκτὸν σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιθρι- 

19. σκευοφόρα] Βοναβ, 851Π08, 
τηῦϊοβ. Β 

20. ἐδοκιμ. ἩΤογ ἀθοϊαγοα 867'-᾿ 
υἱοοαῦϊο; Ἰιΐογα!ν, ποτα θχαιηϊηθα 
δι) δρρτουβᾶ; πρὶ. ραβϑϑα ἠϊῖ8- 
ἔονγ.. 
- στολάδε5] Μ55. (σπολάδες, 

Η. Ρ.; Ἰοαίμογη Ἰδοκοίβ, Βυῆβ.) 
1. χαράδραν---Ἴ ΤῊς ΚΠἬΔΖΙΓ ΟΥ 

Οοπηάτ-Ξύ ((πΠ6 Βωρεαάεμδ οὗ Θυΐη- 
ἐὰβ Οὐτγίϊ5), ἃ {θαΐατν οὗ ἐῃ6 
Ζαθαίῃβ, ἐμ6 ροϊπξ οὔ Ἰπποίοῃ 
Ῥεῖηρ 12 τὴ]65 ἤτοτὰ ἔπθ ΤΙΊρΤίβ. 
ΤῊΘ φ]αὶπ Ὀδένγθεπ ἔπ Βυτηδάῃβ 
δα Ζαθδίιβ τὰ {Π6 5 {{16- 6] 4 
οὗ Ατθεϊα, νοι Θοπβατηπηδίθα {Π6 
οὐουίηγου οἵ ἴη6 Ῥδγβίδῃη δι ΡΙσο. 
566 [ηἰτοά, ; οὗ. Αἴηβυ. Ρ. 135--7. 
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δάτης ἔχων τὴν δύναμιν. Παρήγγελτο δὲ τῶν ὃ τε 
πελταστῶν οὺς ἔδει διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς 
ἱππεῦσιν εἴρητο θαῤῥοῦσι διώκειν, ὡς ἐφεψομένης 
ἱκανῆς δυνάμεως. 4. ᾿Επεὶ δὲ ὁ Μιθριδάτης κατειλήφει 

' δὲ , Ν ΄ 2 ἴο ᾿ς ΡΩΣ, Ὀ 
καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε 

“ Ω͂ “ 7 Χ » Δ λ » ψο χ ἢ - 
τοῖς “λλησι τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς 

εἴρητο, καὶ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον " οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ 
» δι. Ἀ Ἁ 7 » » ᾿ς “Ὁ , 

ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν. ὅ. ᾽Ἐν ταύτῃ τῇ διώξει 
-“ ͵ὕ -“ -“ » ΄ Χ εἶ 

τοῖς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ 
“Ὁ ς , 5 [ο ͵7 Ἀ Ρ] ᾽ 

τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκ- 
τωκαίδεκα" τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οἱ 
Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς πολε- 

μίοις εἴη ὁρᾶν. 
6. Καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον" 

ς “ Ἁ “- 

οἱ δὲ Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς 
« ΄ » ὔ Ρ] ᾿ Ἁ , ΄ -- 3 

ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. Τ. Ἐν- 
ταῦθα πόλις ἣν ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἣν 
Λάρισσα" ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι" τοῦ δὲ 

,ὔ “- τείχους ἣν αὐτῆς τὸ εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, 
Ὁ ς Υ͂ “ Ν ΄ ς ͵ ΄ ὕψος δ᾽ ἑκατόν" τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος δύο παρα- 

΄ ᾿ ) δό δὲ , θ ΄ ἡ ᾿ς δ᾽ σάγγαι" ὠκοδόμητο δὲ πλίνθοις κεραμίαις " κρηπὶς 
“-“ ,ὔ ω 

ὑπῆν λιθίνη, τὸ ὕψος εἴκοσι ποδῶν. 8. Ταύτην βασι- 
Ἁ ε ω 

λεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ Μήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον 
Ω͂ ““ "»" 

Πέρσαι, πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν " 
δι Ν 

Ἥλιος δὲ νεφέλην προκαλύψας ἠφάνισε μέχρις ἐξέ- 
λίπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. 9. Παρὰ ταύτην 

τ. 8. 

4, κατειλήφει) Ηαά ουογίαξκοη. 
ΟἹ 1. νη]. 20. 

8. Ἥλιος δὲ] Μ55. ΤῊδ τηθδη- 
Ἵπρ' 566π|8 (0 Ὀ6, “ΤῊΘ 51, ὈΥῪ 
Ὀτπρίπρ ἃ οἰοα οὐοῦ ({μ6 οἰξγ) 
ΟὈξουγοα 1ἰ΄... νεφέλην (τῆς πο- 
λέως) προκαλύψας Ὀεὶπρ Ὀγ ἤγΡδ8]- 

Ὁ) 1. ἅ(. 17. 

]ασα [0 νεφέλῃ τὴν π. προκαλ..---- 
([μδῃρ ᾿πίευρτοίβ οὶ πμόθηι (δἰ δὲ) 
»γωίοπάθιιδ (86) οὐδεοιγαυϊέ.) 
(ἥλιον .. . νεφέλη προκαλύψασα. 
Η. Ρ.) ὁ Περσὼν βασιλεὺς 15 Ογ- 
τι Μδ]ου. 

9. παρὰ ταύτην π.} ΟἿ. 1. ἢ. 7. 



132 ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [10--18. 
τὴν πόλιν ἣν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς πλέ- 
θρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ᾿Επὶ ταύτης πολλοὶ 
τῶν βαρβάρων ἦσαν, ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν ἀπο- 
πεφευγότες. 

10. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρα- 
σάγγας ἕξ πρὸς τεῖχος ἔρημον, μέγα, πρὸς τῇ πόλει 
κείμενον - ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα" Μῆδοι δ᾽ 
αὐτήν ποτε ὦκουν. ἮΝν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ξεστοῦ 
κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος 

πεντήκοντα. 11]. ᾿Επὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον 
τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος 

ἑκατόν - τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος ἕξ παρασάγγαι. 
᾿Ενταῦθα λέγεται Μηδία γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν, 
ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. 13. 

Ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς 
οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ" Ζεὺς δ᾽ ἐμ- 
βροντήτους ποιεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. 

138. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρα- 
σάγγας τέσσαρας. Εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισ- 
σαφέρνης ἐπεφάνη οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων 
καὶ τὴν ᾿᾽Ορόντα δύναμιν, τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα 

{6} 1 ἔν 8ὲ 

ὙΠ ἐλίπρε παρὰ τΟρΌΪΑΥΙΥ ἰδ Κ65 
186 δοσι8., ὙΒΘΙΠΘΥ 61 ἐθηδίοη ΟΥ 
(α5. ὨδγΘ) β:τὴρ186 μοδίέϊοπ δεδίαθ 
ἷς ἱπαϊοαϊοᾶ. Οἵ. Υ. ἢ]. 7; ὙΠ]. 
ἰ, 12, 40.-[Π6 ἀαΐΐυο 15 πξορᾶ 
Βοτηθ Πη65 ὙΥΏΘΓΘ ΔΙ ὈΙσ τ Υ τηϊρῃξΐ 
τΐβα ; ἐμ (ΥἹΙ. 11. 25) παρὰ θα- 
λάττῃ χώρια 15 υϑεᾶ οὗ ἰΞοϊαϊεά 
ζοτίβ Ροπ {Π6 οοαξί, π. θάλατταν 
τηϊρηῦ ἀδποῖΐα ἃ 1ἴπ6 οἵ ἴθι. 
--- ἐπὶ ταύτη5] Οη ἐλὶδ. Τῇ 

Ῥυγαᾶτηϊα μα ργοΟ Δ Ὀ]ν ἃ σε πα] ηρ; 
ἀϑοθηΐ οαΐδβιά6, Κα τπ6 Τεαρ]6 οὗ 
Βεῖὰξ ; Ηετοά. 1. 181. 

10. Μέσπιλα] Οπ ἴῃ 5116 οὗ 

Νιίπουοῆ. ἜδΠΠΕ]]. Ρ. 146. 
- κογχυλ. “Τα σομητθοη Ὀ114- 
ἴπρ Ξίοῃα οἵ Μόβιυ] 15 ΒΊρ ὮΙ ἔοββί- 
Τέργουβ, πα θθὰ γορίοέο εὐἱξῆ δλοϊ8. 
(8581 βίαηαϑβ ου [88 ορροβιΐβ θδηκ 
οὗ ἴῃς ΤΊ ρτβ, οὐδὺ ἀραϊηβί ἔπ ὕτοὸ- 
8016 Ξἰΐα οὗ Νίπουθῃ.) Αἴηβυγ, 

11. ἀπώλεσαν . . . ὑπὸ Π. Μ.} 
Ιπ 16 Οντορ. (1. 1. 4) Χϑπορῆοπ 
Τορτοβθηΐβ ΟΥΤῸΒ 88 ϑ0οΘθαϊπρ; 
ῬΘΔΟΘΔΌΙΥ ἰο {μ6 Μεαϊβηῃ Ετηρῖτθ. 
- Νονυπι ἰρίτυγ ΒΟΟ ΔΥριτη ΘΓ Πη,. 
ΟΟΓ ἴῃ ἢ1ο το πὸπ γϑγάτη Ογτὶ 
Ηἰξίοτίαπη ἰγδαϊὶ βιαϊτιδγηιβ.᾽ Ἐ, 

13. οὕς τεῦ Βεροαΐ ἔχων. 
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ΕΒ Ν Δ “Ὁ Μ ᾽ “ ’ Ἁ ἃ 

ἔχοντος, καὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους, καὶ οὺς 

ὁ βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ πρὸς 
τούτοις ὅσους βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ" ὥςτε τὸ στρά- 

7 ᾿ ΄ 5 3 Ν ᾽ ᾽ Ἁ 2 , 

τευμα πάμπολυ ἐφάνη. 14. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, 

τὰς μὲν τῶν τάξεων εἶχεν ὄπισθεν καταστήσας " τὰς 
δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλ- 
μησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν" σφενδονᾶν δὲ 
παρήγγεϊλε καὶ τοξεύειν. 15. ᾿Επεὶ δὲ διαταχθέντες 
οἱ ἹΡόδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ Σ᾽ κύθαι τοξόται ἐτόξευ- 
σαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ 
προθυμοῖτο, ῥάδιον ἣν, καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα τα- 
χέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ αἱ ἄνλαι τάξεις ἀπε- 

“ Ἀ Ν Ν ν ας ς ᾿ 2 ' χώρησαν. 10, Καὶ τὸ λουπὸν τὴς ἡμέρας οἱ μὲν ἔπο- 
΄ Εἰ», ἦν Χ 5 “4 3. ἢ ε ἣν 

ρεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρβαρον 
“Ὁ , » 7ὔ ἈΝ [4 ς ῇ 

τῇ τότε ἀκροβολίσει'" μακρότερον γὰρ οἵ (τε) ὑόδιοι 

τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν πλείστων τοξοτῶν. 
17. Μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν" ὥςτε 
χρήσιμα ἣν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων τοῖς 
Κρησί: καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν πολεμίων 
τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν. 
Ἐὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ 
μόλυβδος - ὥςτε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. 

ἃ , Ἁ [.] «ς » ᾿ 

18, Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἔπει κατεστρατοπε- 
Ἁ σ“ , 2  ς 5 - δεύοντο οἱ “Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον 

΄ς ΄ ἄς ἃ. Ν Π πδτα ) , οἱ βάρβαροι, μεῖον ἃ ἔχοντες ἐν τῇ τότε ἀκροβολίσει " 
Ἀ ᾿νε 5 “ φ Δ ", Ἐπ ΕΡ Ν τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ “Ελληνες καὶ 

ἐπεσιτίσαντο" ἦν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. 
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισ- 

(ἃ) Ἐ, ΣΧ, 8. 

14. τὰς δὲ ἃς. Α4πᾶ ἐΐθ γεϑβέ 17. τοξ. ἄνω ἱέντες μακράν] 
δ ὀγοιισὴΐ εν ασαϊπϑδέ οὐ ἤαηάβ, Ουο ργνίοῦ βαριὰ ἀφοϊάογοῖ. Ρ. 
διιέ ἀτιγϑὶ ποΐ αἰίαολ. . δια Β. (3 ΤῸ ελοοΐ ζαν ὃν ἤγὶης 

10. οἵ τε ἱΡόδ.7 “Τε 15 Βατα]ν δὰ-ὀ τῷ; ΟΥ, ἐο δἠλοού τῷ ({Π6γθ Ὁ Υ) 
τῊἾ5510}6 ματα. Ιοηρ. ϑοηαϊηῳ ἃ ἰοτῳ ἀϊσέαποθ.) 
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; ᾿ 

σαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. 19. Ἔνθα δὴ οἱ 
Ἕλληνες ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰσόπλευρον πονηρὰ 
τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ᾿Ανάγκη γάρ ἐστιν, ἢν 
μὲν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου, ἢ ὁδοῦ φᾳτε- 
νωτέρας οὔσης, ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, 
» , Ἃ ες “ ᾿ ’ὔ [4 

ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας, καὶ πορεύεσθαι πονήρως 
ἅμα μὲν πιεζομένους ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους " ὥςτε 
δυςχρήστους εἶναι ἀνάγκη, ἀτάκτους ὄντας. 20. Ὅταν δ᾽ 
αὖ διάσχῃ τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκ- 
θλιβομένους καὶ κενὸν γίνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, 
καὶ ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας τῶν πολεμίων 
ξ΄ ’ Ἁ « , ’ ΄ [ ΕΥ 

ἑπομένων. Καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ 
ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν. ἕκαστος βουλόμενος 
φθάσαι πρῶτος" καὶ εὐεπίθετον ἣν ἐνταῦθα τοῖς πολε- 

7 3 Ἁ Ἁ “ΠΟΥ Ε ς ’ 

μίοις. 21. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, 
2 7 ἃ ,ὔ 6 3 Ν ἐξ ε Ἀ » ὃ Ἁ Ἁ 

ἐποιήσαν ἕξ λόχους ὃ ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς 
;» ’ ἃ ΝΜ [ο ᾿ »--. 

ἐπέστησαν, καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας, καὶ ἄλλους 

ἐνωμοτάρχους. Οὗτοι δὲ πορευόμενοι οἱ λοχαγοέ, ὁπότε 
μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι, ὥςτε μὴ 
ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι" τότε δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν 

(6) 1. νἱῖ. 2, πὺς 1Υ͂. ν!. 14. (Ὁ ΙΓ. νὶ. 4. 
21. ἐνωμοτάρχ. Τῆδ ἐνωμοτία 

5 Ποῖ 2 οὗ ἃ λόχος, ἑ. 6. 20 τηθῃ. 
566. ἄτη. Τῇυο. Ὗ. 608 ; Χρη. 6 
ΒΡ. 1,. ΧΙ. 4. 
- κατὰ λόχους ὅς.1 Τῇ οο- 

Τα πηη8 ἅΓ6 811] ἀδβοσι θὰ ὃν ἀορέῆ : 

19. πλαίσιον ἰσό.] Αἢ δα] αἴθ γᾺ] 
Τοοΐδηρ16---α δραγο. 
- τὰ κέρατα] -- αἱ πλευραί, ὃ 22. 

--- συγκύπτῃ] “816 σΟΙΊΡΓΟββθα,; 
ΟΥ̓ “54ι66Ζ64 (οροίμοχ. 

20. Βιΐέ τολοηοῦοῦ ἐΐθ ἥαπκδ 
(οἵ {Π6 οοἸυ μη) δοραγαΐο, ἐΐοδ6, 
ιὐὴο ργουϊοιιδὶψ τσογο ογμδῆθα ομΐ, 
αΥγϑ (ΠΟΥ) ηδοθδδαγίϊῳ δοαΐέογοα, 
απὰ ἐλ 8βρᾶοθ δϑέισθοπ ἔλθ απ 
ὁθοοηιθ οηιρέψ ἄαε.... 
- φθάσαι] 8.6}]. τοὺς ἄλλους... 

ποῶτος --Ξ ὥστε πρῶτον διαθαίνειν. 
- εὐεπίθετον ἦν] (ΔὈΞοΙαΐΘ Ρο- 

βίζαμα, αἱ ΙΥ. νἱϊ. 12. Κα.) 

κι λοχ. 100 ἀφρορ, (6 ὐγϑαϑβί.) 
κ. πεντ. δὃ0 ἄφθον, (12 δργθδβέ.) 
κ. ἐνωμ. 25 ἄφορν, (24 αὐτϑαβί.) 

-- ὁπότε μὲν .. τότε δὲ παρ. 
«Ῥγορτί ἀϊοεμᾶππιὶ ζιϊββοῦ τότε 
μὲν ὑπέμ .. τοτὲ δὲ παρ.᾽ Β. τότε 
δὲ ἄο. “αὐ οὐδοῦ ἐΐηιοο ἐμποψτιαγολοαᾶ 
αἰοηιγείο ουἰδῖα 6 [Π6 νυῖηρϑ,᾽ ΔΙοηρ; 
186 τηοαηΐδὶηβ ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 νγοοαϑ ἄς. , 
ΥΒΙΟἢ Πἰπρα {πΠ6 Ρᾶ5568, 866 ἃ ὅ0. 
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« “ 

κεράτων. 33. .Οπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ 
᾽ Ν 

σλαισίου, τὸ μέσον ἀνεξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενώτερον 
» Ν , μὴ δέον ᾿ 2 δὲ ,ἴ ἈΝ εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους " εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ 

“ Ἁ :] 

πεντηκοστῦς " εἰ δὲ πάνυ πλατὺ, κατ᾽ ἐνωμοτίας " ὥςτε 
ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. 329. Εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν 
τινὰ δέοι διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ 
Ε - “ ς ΧΝ , δ " μ 

ἐν τῷ μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον " καὶ εἴ που δέοι τι 
ἧς φάλα ἐπυπαρῆσαν ξ οὗτοι. Τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς φάλαγγος, ἐπυπαρῆ . τῷ τρόπᾷ 

᾿ Ἁ , 

ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέσσαρας. 
53 

94, Ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο εἶδον βασί- 
Ἁ 

λειόν τι, καὶ περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς" τὴν δὲ ὁδὸν 
“-“ Ἀ "» , 

πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, 
δὲ καθῆκον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἣν κώ Καὶ εἶδον ὲ καθῆ ρ ᾧ ἦν κώμη. 

Ν Ἁ , " «ὦ ς ; ἜΝ - 

μὲν τοὺς γηλόφους ἄσμενοι οἱ “ἙΕλληνες, ὡς εἰκός, τῶν 
" ς , ῶ- 93 ᾿Ν ᾿ , 

πολεμίων ὄντων ἱππέων. 2. ᾿Επεὶ δὲ πορευόμενοι 
᾿] ἴω ͵7ὔ ᾽ ’ δι Ὗ Ν “ 7ὔ Ἀ 

ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον, καὶ 
κατέβαινον ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα 
Ἁ ’ ε ,7ὔ ἮΝ “ ς “ » χς ἐπυγίγνονται οἱ βάρβαροι, καὶ ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ἐς τὸ 

Ἁ 3 5 7 5 “ ς Χ ΄ 

πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων " 
260. καὶ πολλοὺς κατετίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν 
ς ΄ , Ἂ 4 , ᾿ 2 “- 

Ελλήνων γυμνήτων, καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν 

ὅπλων " ὥςτε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι 
ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ 

27. ᾿Επεὶ δὲ πιεζόμενοι οἱ “Ελληνες ἐπεχεί- 

16) 1 }ν..9] 

τοξόται. 

25. ἐν τῷ μέρει] [ὶ διΟΟ65510Ή, 
ὉΠ6 ἸΟΟ 5 δἴζου δποίμογ, Οὗ, ὙΠ]. 
Ὑ]. 30. 

- εἴ που δέοι τι. “Τι δᾶγοι- 
Ὀῖα], αἰφιαηέιηι, αἰϊφια ὁ ραγέο, 
ὅζο., αἱ ποβίσυμη οὐισαβ᾽ Ῥι; ἐγ 
ἔλογο τσογὸ απ ποοά 97 ἐλθ οο- 
ἰμηιη ἀὴρ τῦῆοτο. ΟΥ φάλαγγος 
ΤΏΔΥ ἀδροπα οἡ τι (οἵ. 1. ν|1ϊ. 18), 
ἐγ ἐξ ἰσϑῦὸ πδοοϑϑαγν ΤΟΥ α ραγέ οὗ 

ἐδθ οοἴμηεη, (ἴο 6 Ῥγθβθηθ) απν 
τὐῆογο, ἐΐθδο τῦ67Υ86 αὐ ἠαηά; νἱὰ. 
Υ11. 1. 2. ΕἸΠΟΥ ψἂγ, φάλαγγος 
τηθιϑῦ τηθᾶῃ [Π6 πηδὶη Ὀοαν, ἃ5 δί 
11. 11. (' τῆς φάλ. ρεπαοῦ ἃ που.᾽ κ᾽ 

25. ἐς τὸ πρανὲς} Ποογδιηι. Ῥ, 
-- ὑπὸ μαστίγων] “ Κεονγδογίδιβ 

ααἀαοέϊ,ταοτα Ρογβάσιτη. Οἵ. Ηϑγοά. 
ΝΗ. 21,56. 225. .ϑὲ 
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ὃ 4 [ωῚ λ ὅς Ἁ Μ ᾽ ω 

ρῆσαν διώκειν σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται 
ὁπλῖται ὄντες " οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. 38. 

, Ἁ «ε ’ »} ΄ Ἀ 

Πάλιν δὲ, ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα, 

ταὐτὰ ἔπασχον. καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ 
ἐγίγνετο " ὥςτε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς 
μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς 
τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. 
29. ᾿Επεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πο- 
λεμίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαΐί- 
νουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν 

3 »"» , ς ἤ Φ Ἂς Ἁ -" 

αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. 80. Οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς 
«.ς ' “ ε ᾿, "»Ἵ“ε-ε -“ Ἁ Ἁ “ ἡμέρας πορευόμενοι οἱ μὲν τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, 
οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς 
κώμας καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ" πολλοὶ γὰρ 
ἦσαν οἱ τετρωμένοι. 

51. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρω- 
μένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα, 

οἶνον, κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. Ταῦτα 

δὲ συνενηνεγμένα ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας. 
7 Ὃ ΞΕ “4 , » Ἂ, ΄ 

Τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. 82. 
» ΄ -“ 

Ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνά- 
μει ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶ- 
τον εἶδον κώμην, καὶ μὴ πορεύεσθαι ἔτι μαχομένους " 
πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἀπόμαχοι οἱ τετρωμένοι καὶ οἱ ἐκεί- 

, ᾿ ς κ ͵ λνψῃ '. 

νους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξάμενοι. 
38. ᾿Επεὶ δὲ κατεσκήνησαν, καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 

ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προς- 

28. πρὸς τὸ ὄρος ΤῊ τπουπίαϊπ ἅμα ὅτι. Οἔ, Τα. 1. 110. Κ. 
ἔγοτη συ] Οἢ (8. 24) {πὸ τροβ (γήητ -- συνενηνεΎμ. .«Ἱ Ρεγέ. ραγί. ρᾶ85. 

λοφοιὺ Ὀγαπομ64, ἃπα ὙΠΟ ἢ 5θθη8 ΠῸΠῚ συμφέρειν. “ ϑαίταρξε, τη Πὰ8 

ἐο αν σΤΠ ῬᾶγΆ]16] ἰο ἐμ 1ἴπ6 οὔ εγαΐ ἃ]ογα τα]έθβ Ῥ γε βι ἀἰδυῖοϑ. 

ἙΠϑΤΟἢ. γε. ὙΠ Ὺ 8. Αἴδθη. Ἐν τὶ 

81. καὶ ἅμα] Ἐχρροοίαγοσὶβ καὶ 6.᾽ 5. 
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ἰόντες, πολὺ περιῆσαν οἱ “Ελληνες - πολὺ γὰρ διέφε- 

ρεν ἐκ τῆς χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασθαι ἢ πορευόμενους 
3 - - Ἴ ΤΑ ς ς Ἶ 5. 4 
ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 84. νίκα δ᾽ ἣν 
" [4 3 .} “ “Ὁ , "7 

ἤδη δείλη, ὥρα ἣν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις " οὔ ποτε 
Ἁ “ ν᾽ ΄ ς ΓΟ 

γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ ᾿Ελ- 

ληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς νυκτὸς 
ς Υ̓ “Ὁ -" 

οἱ Ἕλληνες ἐπίθωνται αὐτοῖς. 8ὅ. Πονηρὸν γὰρ 
νυκτός ἐστι στράτευμα Περσικόν. Οἵ τε γὰρ ἵπποι 

᾽ Ὁ ὃ ἐὃ Χ ς Β. (8, ἈΝ Ἠ Ά ὃ , αὐτοῖς δέδενται, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ" πολὺ πεποδισμένοι 
᾽ 7 “ Ἁ Α [νι 2 ΄ Ν, εἰσί, τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ λυθείησαν" ἐάν τέ τις 

θό ,ὔ “Ὁ » φ΄ ἈΝ “ 

ὄρυβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ 
. ἃ Ν “ “ Ἀ ΄ 3 “- 

ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ, καὶ θωρακισθέντα ἀναβῆναι 

ἐπὶ τὸν ἵππον. Ταῦτα δὲ πάντα καλεπὰ νύκτωρ τε 
Ν ΄ Υ “ 4 σ ξγ 5ι4 ᾽ καὶ θορύβου ὄντος ποιεῖν. Τούτου ἕνεκα πόῤῥω ἀπε- 
ὥΖ οἱ ς , 

σκήνουν τῶν ᾿Ελλήνων. 
᾿] 

86, ᾿Επεὶ δὲ ἐγίνωσκον αὐτοὺς οἱ “Ελληνες βουλο- 
, Η “" 

μένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξεϊ τοῖς 
Ἕλλησι συσκευάσασθαι, ἀκουόντων τῶν πολεμίων. 
Καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ βάρβαροι: 
» Ἀ ΣΝ ὌΝ, 3 ’ ᾽ Ν 50. "7 ᾽ὔ ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο ἀπήεσαν" οὐ γὰρ ἐδόκει λύειν 
αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρα- 

( 1. 42. 
88. διέφερεν ἅ..1 ΤῊ τοδαϊηρ 

15. σεν ἀουθίζα!. διέφερον... 
ὁρμῶντες... πορευόμενοι. Β. Ὦ., 
δ πὰ τηοϑύ οὗ ῃ6 Μ55. 
. 88, πονηρὸν} ἴ. 6. " ταραχῶδες 
καὶ δύσχρηστον. ΟγΥγ.111.}}1.20.᾽ Β. 
- πεποδισμ.} Οἵ. οι. Π. ΧΙΠΙ. 

Βδ.: Ταοὶϊί. Απη. ΓΥ. 2ὅ. Κ. 
᾿- εἰ λυθείησαν] πῃ ῬΥΣΟΡΤΟΒ515 
Ἰαϊεὺ ὅπερ ἂν ποιήσειαν. Κι. 
-- ἐπισάξαι)] Τὸ 8ααάϊο, ἰο νυΐ 

Βουβίπρβ (σαγὴν) ὉΡΟῊ ἢΪ5 ΠΟΥΒΘ. 
-- δεῖ... Πέρσῃ ἄς. Ρ. ἃ Β. 
ΘΟηβ θυ {Π6 ἀδί. 85 {Π6 5] οὐ οὗ 
ἔπ ἱπῆη., πὰ φρουθγπθα ὈΥ δεῖ, 

(Ὁ Π. ἢ. 4. 

(Οὐ Μαίί. 885, 9.)ὺ Ἐοὸγ {86 [0]- 
Ἰονίπρ' ἃσοιι5. (θωρακ.), 868 51}. 1]. 
ΤΟΎΤΟ 1: 1ἰ- ἢ 
-- καλεπὰ.. 

α. Ρ' 208. α: 
6. διαγγελ.} γεγο ραβδί ἐλθ 

τσογά. ἐπγομφὴ ἐΐθ γαηζϑβ, ἴου ἀ6- 
Ῥαγίαγ. 
- λύειν] Ῥοείϊοῦ ῸΓ λυσιτε- 

λεῖν. (Ρορίϊοα β58π6 δαια ρδϊιοᾶ 
μιαροῦ Χϑπόρβοη. Ρ.) Τῇ τυυϊίου 
ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ οοπίεμηρὺ οὗἉ {Π6ῚΓ ὉΠπηΐ- 
Πΐαγυ ΠαΡΙϊ5. Το δαὶ ποέλῖὶηρ 
ἐο ὃο γαϊηοαά ὃν ἐγαυοϊην απὰ σοί- 
ἐΐηφ δαοῖ ἐο ἐλοὶγ σαηιρ ὧν πὶρἠέξ. 

. ποιεῖν] Οἵ, Ατῃ. 
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τόπεδον. 87. ᾿Επειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων 
- “ἵ' . , ᾿ “ιν ᾿ Ἢ 

οἱ Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες, καὶ 
διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους - καὶ γίγνεται τοσοῦτον 
μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥςτε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφά- 
νησαν οἱ πολέμιοι, οὐδὲ τῇ τρίτῃ" τῇ δὲ τετάρτῃ, 

Ν Γ ΄’ “ ς ΄ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέ- 
ξιον! οἱ βάρβαροι, ἣ ἔμελλον οἱ “Ελληνες παριέναι, 
» ’ Μ ς », ἃ ς δ ῳ 7 Ἁ , ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἣν εἰς τὸ πεδίον. 
88, ᾿Επειδὴ δὲ ἑώρα ὁ Χειρίσοφος προκατειλημμένην 
τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ἐενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς " καὶ 

, ῇ Ἃ Ἃ “ ᾽ ἈΝ 

κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ 

πρόσθεν. 839. Ὃ δὲ Ἐενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ 
ἦγεν " ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ ἅπαν 

Ι » » Ἁ Ἁ [4 2 ’ ’ 

τὸ στράτευμα" αὐτὸς δὲ προςελάσας ἠρώτα" Τί κα- 
λεῖς; Ὃ δὲ λέγει αὐτῷ: ἜἜξεστιν ὁρᾶν" προκατεί- 
ληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ 
ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ τούτους ἀποκόψομεν. ᾿Αλλὰ τί 
οὐκ ἦγες τοὺς πελταστάς ; 40. Ὃ δὲ λέγει ὅτε οὐκ 
5 ἡ 53 [οὶ » “ δ »νἿνἋ “ 

ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν τῶν πολε- 
μίων ἐπιφαινομένων. ᾿Αλλὰ μὴν ὥρα η᾽, ἔφη, βουλεύ- 
εσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου. 41. 
᾿Ενταῦθα Ἐενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ νταῦθα Ἐενοφῶν ὁρέ ρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ 
αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος. οὖσαν, καὶ ἀπὸ 

- »“ ὦ Χ ’ Μ Φ' ς ,ὔ 

ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι " 
καὶ λέγει" Κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς 

,ὔ 5 ᾿ ἃ... δῦ Ἃ Χ “Ὁ ,7 » ᾿ 4 τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον" ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνή- 
(Ὁ 1Υ- νἱῖ. 2. 

41], “ΧΘΏΟΡΠΟΝ ΟΌΒΘΓΥ5 ἐπδΐ: 
{ῃΠ6 βυτηπηϊξ οὔ {π6 ιποπηΐδϊη 
τγὰβ ιιδέ αὖουθ ἴΠΘΙΓ ΟὟ ΔΙΤΉΓ, 
δηα {παὺ ἔγομῃ 1Ὁ {Π6γ6 νγὰβ, ἄο. 
-- κορυφὴν] Το »οακ, οὐ ἱροῦ 

Ροϊηΐ οὗ {Π6 τηοτιπίδϊη ; ἴῃ ΘΠΘΙΗΥ͂ 
μὰ ρμγϑιοοσυριθα ἃ ἸΟΥΟΓ Ροϊηΐ 

()) 1. νἱῖ. 15. 

(λόφον) .---- Ασοοταϊπρ' ἰο Κὶ,, ἑαυτῶν 
56} 1Η 65 ὁ λὲβ οιση αἰυϊδίοηι." (Βαΐξ 
8566 8.42 δα ἤη.) “51 αδιη ἑαυτῶν οἵ- 
[οπαδῦ φιοα 50] οἴη ΠΌΠΟΙ 51η- 
ΒΡ. ]ΑΥΙ5 βἰ(, οοηΐογαΐ ΕΥ̓͂, νυ]. 19 πὰ 
20: Υ.ν].16. [ναἰηϊ δά θπὶ γαίῃ 
ἐμδὲ αἰοιηΐ, Υ146 5. Β.(.1. 48. Κὶ 



42---48.1 118. ΠΙ. ΟΘΑΡΌΤ ΙΓ. 139 
“ “ » 

σονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ᾿Αλλά, εἰ βούλει, μένε 
δ κ Ν ΄ , κκκ » γ27 , ᾽ Ν ἐπὶ τῷ στρατεύματι" ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ 
χρήξεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ... 42. 
᾿Αλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει 
ε , » ΝῚ « " “Ὁ “ , Γ ᾽ 

ἑλέσθαι. Εἰπὼν ὁ Ἐενοφῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν, 
4 -“ ,ὔ , Ἷ «ς , ᾽ Ἁ 

αἱρεῖται πορεύεσθαι" κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ 

τοῦ στόματος ἄνδρας " μακρὸν γὰρ ἣν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς 
λαβεῖν. 48. Καὶ ὁ Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς ἀπὸ 
τοῦ στόματος πελταστάς " ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον 

“ , Πρ 5.9 ἢ ᾽ [οὶ Ν Ἃ 

τοῦ πλαισίου. Συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ τοὺς 

τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ 
στόματι τοῦ πλαισίου. 

44. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἠδύναντο τάχιστα. Οἱ 
᾿] “ "“ 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πο- 
7 - π ἾὟΦ'. δῷ Ἀ! . Ρ] ὙῈΠ ς [οἱ 

ρείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἀμιλλᾶσ- 
θ 3 Ν π᾿ ῊΝ Ὁ “ Ἁ Ἁ Ἁ 

αὐ ἐπὶ τὸ ἄκρον. 4. Καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ 
᾿' “ “ 5 - 

ἣν τοῦ ᾿ΕἩλληνικοῦ στρατεύματος, διακελευομένων τοῖς 
ς “Ὁ Ἁ ᾿ Ἁ “ » ᾿ ᾿ς ῥ. “ 

ἑαυτῶν " πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς 

ἑαυτῶν διακελευομένων. 40, Ἐενοφῶν δὲ παρελαύνων 
» Ἁ 1 ..: ͵ Υ» χω 3 ἃ ᾿Ὶ 

ἀπὸ" τοῦ ἵππου παρεκελεύετο " "άνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν 
ς -» “ “- 

Ἑλλάδα νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας 
Ἶ Ν “ - 

καὶ τὰς γυναῖκας, [νῦν] ὀλίγον πονήσαντες [χρόνον] 
3 Ν Ἁ ᾿ ῇ , Χ φ ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. Σωτηρίδας δὲ ὁ 

͵] ᾿' “ 

Σικυώνιος εἶπεν" 47. Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ἐενοφῶν, ἐσμεν" 
ιν Χ » ἐὺ Κ΄... 2 “-“ ἈΚ Ν -“ ͵ὕ ᾿ 

σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχῇ, ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν 
» (ὃ ’ ἈἉ ἃ » ͵ “ 

ἀσπίδα φέρων. 48. Καὶ ὃς ἀκούσας ταῦτα, κατα- 

πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου, ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως, 
Ἀ Ἁ ᾿} , 3 , ς 5...3. ζ Μ καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων 

(ΡΣ; 1ἰς 7. 

42. μακρὸν... λαβ. ΕῸΥ μακρότε- Ὀοΐπρ ἃ Τᾶς6, 8490, Τῆον (αοἤθα 
βὸν... ἢ ὥστε λ., οἷ. Μαί(. 448,0. 7ογισαγα ἐο τοίη ἐλο λοϊσλέ. 

44. ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ (( . ἰηΐ, 48. καὶ ὃς] τεκαὶ οὗτος. Μαίί. 
460,) ἐο δἰγιισρίο ἐο τσῖπ, (ΠΕ ἅμιλλα 288; Ατη, 6. Ρ. 39, Ὁ. 



140 ι ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [49---ὃ, 
» » ᾽ ’ Ἶ ἃ ’ Μ Ἁ γ΄ 

ἐπορεύετο. ᾿Ετύγχανε δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππι- 
, “ }] ΄ ᾿, “- ᾿, Μ᾽ ς ΓΑ κὸν " ὥςτε ἐπιέζετο. Καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειντα 

παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπο- 
ῳ “-“ 

μένοις. 49. Οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται παίουσι καὶ βάλ- 
Ἁ “ ΄ 

λουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σ᾽ ωτηρίδαν, ἔςτε ἠνώγκασαν 

λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. Ὃ δὲ ἀναβάς, ἕως 
Ἁ Ἷ Φ 2 Ἁ ““ς»ΜΜΨΩ͂ 3 5 Ἁ ἂν . ον μὲν βάσιμα ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν" ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἣν, 

Ἀ ,Ν 

καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. Καὶ φθάνουσιν 
 ἩΘΡ.Ὶ ὧν Ψ , ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 

. ᾿ 

ΘΑΡΡΩ͂Ν 

1. Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἣἧ 
σ 2 [4 ς Ψ.ῃΨ με Ἄ ὉΝΝ 

ἕκαστος ἐδύνατο" οἱ δὲ “Εΐλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. Οἱ 
δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαῖον ἀποτραπόμενοι 
ἄλλην ὁδὸν ὥχοντο" οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον κατα- 
βάντες [εἰς τὸ πεδίον] ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμῃ 
μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι 
πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ 
παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. 3. Ἡνίκα δ᾽ ἣν δείλη, 
ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαινονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ 

τῶν “Ελλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν 
-“ , β»ταε ΄ ᾿ Ν ᾿ Ν τῷ πεδίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν" καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσ- 

κημάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ 
κατελήφθησαν. 8. ᾿Ενταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν 

(τ) ΙΓ. 1. 16. 

-ς- τὸν ἱππικόν] ΑἸΐὰ5 ρϑαϊε, χωρία. Ἡγλῖϊο (ἐδ σγοιηα) δοη- 
ΔἸ᾿ὰ5 ΘαΌΪΙ {Πογὰχ ογαΐ. Οἵ, ΡΙυῦ, ἐϊημοα ραϑδϑαῦϊο, διοΐ 
ΡΏΙοΡ. 6. Η. 2. διαβιβα(ζ. ἩΓλεϊδέ ἔπι σοιγθθ 
-- ὑπάγειν] “Τἄδπι ἔδεσε αυοᾶ 07, δοίπῳ σαγγίοα αογΌ88, ὅχο., λαή 

προάγειν. Ῥ.΄ ΟΕ, 1. νῇϊ. 15,5. ὄοοη ἱπέογοορέθα. 
49. βάσιμα... ἄβατα] 861]. τὰ 



4--7] 118. ΠΠ|. ΟΑΡΌΤ Υ. 14] 
“ ν»ὶὶ ’ ἢ , ᾿ , Ἀν, ἀν ἀνγν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. Καὶ τῶν ᾿Ελ- 
7 7, 527 ᾽ ΄ ᾿ Α 

λήνων μάλα ἠθύμησαν τινες, ἐννοούμενον μὴ τὰ 
» ΠΥ » 7 ᾽ »᾿ « ᾿ ᾿ς ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. 
4. Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπήεσαν ἐκ τῆς 

͵ ς ν μι ““ 5 ᾿ , ΄ ᾿ 

βοηθείας - ὁ δὲ Ἐενοφῶν, ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς 
ς “ ᾽ Ἢ " 7 ) ͵ δ κα 

τάξεις, ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ “Ἐλ- 
- 7 

ληνες, ἔλεγεν’ ὅ. Ορᾶτε, ὦ ἄνδρες Έλληνες, ὑφιέντας 
᾿ ’ὔ Ν ξ 7 53 ἃ Ν [τ 5 ͵ ὃ τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν εἶναι ; ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο 

διεπτράττοντο ὃ, μὴ καίειν τὴν βασιλέως χώραν, νῦν 
᾽ Ν , ς » ἃ 3 Χ - 

αὐτοὶ καίουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ᾿Αλλὰ ἐάν που κατα- 

λίπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς 
ἐνταῦθα πορευομενους. 0. ᾿Αλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, ἔφη, 

δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς κάοντας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέ- 
ρας. Ὃὧ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν: Οὐκ οὖν ἔμοιγε δοκεῖ" 
}] Χ Ν ΝΑ “ , Ἂ ο μον 
αλλὰ καὶ ημεῖς, ἐφη, καίωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον 

παύσονται. 

7. ᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἱ μὲν ἄλλοι 
περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἧσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 
συνῆλθον. Καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἣν. Ἔνθεν 

Ἃ Ν » ΔΆ ς Α » δ ἐφ Χ μὲν γὰρ ὄρη ἣν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς το- 
σοῦτος τὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρω- 

(} 1 Ἔϊ- 37, 

ὃ. ἐννοούμ.. Τὰ δον νϑ χιοοΝ Δ᾽ απδηύαμη τησίαία, Ῥ. “Αὐτοὶ 
εἰπρ ὑμαἰ.᾽ ΟΥ̓. ΥἹ. Υ: καίουσιν----ὈΥΘΥΙΓΟΥ ἀἰοσίατη ῬΤῸ αὐ. 

ἊΣ ἐξ τῆς λελο τν ΕΝ ἐῆθ ποιοῦσι καίοντες. Κι. 
γϑβοιο, οἵ ἴῃ8 ατθακ β γαορΊο 8. θ. βοηθεῖν ἐπὶ, [ο]ονγοα ὮΥ ἃ 
- ἐπεὶ κατέβη] Ῥλοη, ἦθ σαῆῖθ ποὺ ΟὗὨἨ ψουϑοΉ, 15. “ἴο ΟΔΥΤΎ αἱά 

ἄοισ ἰαΐο ἴῃ6 φ]αΐη ἴτοτηα {π6 αφαϊηδέ;᾽ “ἢ ἃ ποὺπ οὗ ρίαορο, Ἰΐ 
τηουπίδίπ, ΠΕ 6 Π6 μδα τοιηδἰπθα ἰρῃηϊῆθθ “ἴ0 ΟΔΥῪ δα ἐο.᾽ Ατπι. 
ἴο (ΠΟΥΟΥ ΟἸΙΠΒΟΡΠ8᾽ τοίτοαῦ; Τῇυο. ΥΠΠ|. 1]. 
τηθδηΐτηθ δα ἰγδηβρισοα σα 7. τὰς σκηνὰς) ΤΠΕΙΓ ἰδηΐβ Πδα 
ἢὰ5 Ὀδ6η 780 τοϊαἰρά. Ῥδθη δυγηῦ, ν. βὰ}. 1Π. 1. “ Τοοῖᾶ 

ὅ, ὑφιέντας] “ ΑοΚπον]θαρίηρ υἱοὶ. Υ. ἃ Ζ. “ΤΠΟΙΥ δέαξίοη 8 ἴῃ 
τηαῦ {π6 σού 18 ΔΙΓΟΔαῪ γουτβ.᾽ {π6 δίνομαο.᾽ ἌΘΠΠ6]], Ρ. 168. 
ΕΒ - ὄρη] Το Οαγαπομίδῃ τηοὰῃ- 
- ἃ γὰρ] ϑΒιγποίαγχα ἴῃ Αροάοβϑὶ ἰαΐῃδ. 



ὮΝ 

ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [8---18. 

μένοις Ὁ τοῦ βάθους. 8. ᾿Απορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς 
προςελθών τις ἀνὴρ Ρόδιος εἶπεν: ᾿Εγὼ θέλω, ὦ 
» 7] ς “Ὁ Ἁ , « , 

ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακιςχιλίους ὁπλίτας, 

ἄν μοι ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν 
7 5 ἈΝ .“ [4 » “ 

πορίσητε. 9. ᾿Ερωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο" ᾿Ασκῶν, 
ἔφη, διςχιλίων δεήσομαι " πολλὰ δὲ ὁρῶ ταῦτα πρόβατα 
καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυση- 
θέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. 10. Ζεήσομαι 
δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια. μ χρῆ ρ ὕγ 
Τούτοις δ᾽, ἔφη, ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους, 
ς ’ “ » Ἁ 7 5 , ἈΝ ᾽ Ἁ ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς 
“ Ψ » » ἥν δ Ἁ Ἁ Ρ] ,ὔ 

ὥςπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διωγωγὼν καὶ ἀμφοτέρωθεν 
δήσας, ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω. 11. Ὅτι 
μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε: πᾶς 

Ἷ 2 Ν ὃ ́ 5 ὃ σ “- Χο αδῦ Σὰ ΝΣ δὲ γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ “ καταδῦναι" ὥςτε 
μὴ ὀλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. 

12. ᾿Ακούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύ- 
, 50. 7 3 ἈΝ “ ἂν Ε] ᾿Α 

μημα χαρίεν ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον " ἦσαν 
Ἁ τἀ 4 ΄ ᾿ ς "-“ ἣ ὑθὺ ἢ 

γὰρ οὐ κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ὑππεῖς, οἵ εὐθὺς 

1.9: Ὁ 

» “ Ἁ Ἀ ς “ ς ’ὔ » » 

Ἐνταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ὑπανεχώρουν εἰς τοὔμπα- 
λιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνα, εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κα- 

(0) 11. 22, (0). ἢ, ἯΙ. 3; (ὦ ἢ. 1- 5. 

δρμίσας δος. αυϊηγ οπίρερσοησεβοίζίθη ϑοϊέθη Ὠΐπ Π6- 
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τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. 

τὸ. 
ἡιοοαοά εαοἢ ὀίαασάογ, ὧν αἰέΐαολ- 
ἑησ. δίοηιοβ απάὰ ἀγορρίπῳφ ἑλθηι 
ἰἶκο απολοῦ8 ἐπίο ἐλο ισαΐον,--- 
λαυΐηρ οαἰοηαοα ἐΐθ 8ζιη8β αογοδ8 
((Π6 τῖνϑῦ), δπα λαυΐηρ 7αδέοηθα 
ἐΐοηι οτ οαοῆι δῖ46 οὗ {{π ΤΊγοῚ, ἄο.. 
ΤῊ ἰοχί 15 Κα. β,---ιθαῦ μ6 γᾶη5- 
1αἴο5 διαγαγὼν ἃπα ἀμφοτέρωθεν 
ΑἸ ΓΘΠΕν. . . δἰ Π6πὶ 16 6η νγ1}1} ἸΟ ἢ 
εἶπα ἔεβία [ρα ἀδάυτος ρΘΌΘΗ, 
Ὧ45 ἰἴθὴθ (8πη ἈἘΐδθημθπ.) δέει πα 
ΔΗ ηά6, ἀἰθβα σῖθὸ ΑἸΪΚΘΙ ΠΔΟῊ 

ΤΑ ΌΞΘΩΚΘο, πηα νοὴ Ὀοά6η βο ἴθη 516 
(Δη αἰ6 ϑομ]ϑασῃ6) δηκηϊρἕδ᾽... 
ἐκ 405 (ἰαρέ(65) ἴπ δαιδᾶτη ἀ6Π|18- 
505 αἑἀμοίοδφιο (βυγβαμ οἵ ἀθου- 
ΒΌΠΩ ὙΘΓΒΙ5. Ππτη 6) τύγέγεψιθ αἱ- 
ἐϊγαῦο (αἰτιθι5).᾽ 

12. εὐθὺς τ. πρώτοι5] δέαξίπι 
αὖ τηϊέϊο. 

13. τοὔμπαλιν ἢ] ΤΏΘΥ (υγποα 
Ῥδοῖκ (θυ) ἐπ α αἰγεοίίοη αἰεγοηΐ 
οηι μα ἰονγαγὰβ Β, 
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ϑ 3 5 , [᾿ ς , ᾽ 

τακαύσαντες ἔνθεν ἐξήεσαν " ὥςτε οἱ πολέμιοι οὐ προς- 
3 Ν ᾽ [οὶ ιν Φ 77 

ἤλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζοντες 
" - 

ὅποι ποτὲ τρέψονται“ οἱ “Ελληνες, καὶ τί ἐν νῷ 
ἴω ς “ 

ἔχοιεν. 14. ᾿Ενταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἀμφὶ 
ΚΝ , ΠῚ δ᾽ πὶὶ Ν Ἀδν ἢ ν 

τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ [καὶ οἱ λοχαγοὶ] 
πάλιν συνῆλθον, καὶ συνωαγωγόντες τοὺς ἑαλωκότας 

ἴω ἕ 

ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. 
Χ Ν - 

1ὅ. Οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς μεσημβρίαν τῆς 
-» ᾿ . ἴα ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Ἰηδίαν, δι’ ἧςπερ ἥκοιεν - ἡ 

““ “5 7 , 

δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σ᾿οῦσά τε καὶ. ᾿Εκβάτανα φέροι, ἔνθα 
, ΄ 

θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς - ἡ δὲ διαβάντι 
Χ 

τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν 
“ 3 " ͵ 

φέροι" ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη 
ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι. 16. Τούτους δὲ ἔφασαν 

᾿ Ν ιν Ἂ. Ν Χ Φ » , 
οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι καὶ βασιλέως 

3 » ,’΄ ᾽ δ Ν 2 “ » » Ἃ 

οὐκ ἀκούειν" ἄἃλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὑτοὺυς 

βασιλικὴν στρατιάν, δώδεκα μυριάδας " τούτων δ᾽ οὐ- 
“ Ν ῇ 

δένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυςχωρίαν" ὁπότε μέντοι 
“Ὁ , 

πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ 
“-“ 

ἐπιμίγνυσθαι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς 
αὐτούς. 

, ξ “ μα ἈΚ. ΟὟ. 

17. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χω- 

{Ε} Ὁ: τἰτ. 14,... 

-- ὅμοιοι ἦσ. θαυμ. ΤῊ ραγίϊο. 
ἄρτοοβ τὶ {π6 βυθ]θοῦ οἵ ὅμ. 
ἦσαν, ἰηδίεαα οὗ {π6 οὐ]εοῦ; 80 
πη ἐοίκατε. Χρη. Ηδ]]. ΥἹ. 111. 
π 5 761, 682, 2. 
- τρέψονται ... ἔχοιεν ἡ Το] , 

886, 8,6., ἀπ 888. Οἔ. 1.1}. 14. 
14. ἤλεγχον) -- ἠρώτων. ΟΥ̓. 

ἘΝῚ 93. Κ. 
15. τῆς ἐπὶ Β.7 -Ξ- τῆς (ὁδοῦ) 

ἐπὶ Β. 5. 
-- ἔνθα θερ. κ. ἐαρ.] ΟἿ. Ογτ. 

(Ὁ 1. ᾿,.2}. 

ΨΙΠ. νἱ. 22. -- θερίς. Ἐοθαΐδμα 
βρθοίαί, ἐαρίζ. ϑυ8ϑᾶ. Κ᾿ 
-- ΚαρδούχουΣ)] ΤΗὴ6 Κπγας οἵ 
Το  {1Π|65,---ἰῃ6 Οὐγπθηὶ οὗ 
ῬΠΗΥ {νι 15,.Ἐ{π- Νὼ, δθδ΄ {πὸ 
Οσογάγαϊ οἵ ϑδίσγαρο (ΧΥΙ. 1). 
ΤΉοβ6 Καρδοῦχοι οὐοουρϊεα {ῃ8 
ΝΎ. οὗ τηοάοσῃ Κυγαϊβίδῃ. 

10, καὶ ἐπιμ.} “ΤΏΘΥ ἐὐσθη δὰ 
ἱπίθγοοισβα... .᾽ 
- σφῶν τε.. κ. ἐκείνων] " Οφμϊ, 

Ῥαυ νϊ βαηΐ.᾽ Ρ, 
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ρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδεναι, οὐδὲν δῆλον 
ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. ᾿Εδόκει δὲ τοῖς 
στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρ- 
δούχους ἐμβαλεῖν: τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν 
εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ᾿Ορόντας ἦρχε πολλῆς καὶ 
εὐδαίμονος. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἶναι ὅποι 
τίς ἐθέλοι πορεύεσθαι. 18. ᾿Επὶ τούτοις ἐθύσαντο, 
ὅπως, ὁπηνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας, τὴν πορείαν ποιοῖν- 
το" τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ 
προκαταληφθείη - καὶ παρήγγειλαν ἐπειδὴ δειπνήσειαν 
συνεσκευασμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπεσθαι 
ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγείλῃ. 

17. τούτους γ.1 Τῆοψ ((πε «ἃρΡ- Καρδ. πορείᾳ ἄτα., Υ͂. τὶ. 16 ἃ 22, 
ἐν 65) δαϊά ἐλαέ (ἐλ ΟὙΘοκδῚ αὐίονγ εἰ ραβείπη.᾽ ΚαἪ' ΟΥ̓. 1Π. ἱν. 5. 
Ῥαδδίηρ ἑῤγοιρὰ ἐλὶδ ρεορῖο (ἰδ --- ὁπηνίκα καὶ] ... φειαπάῆο- 
Οαγατπιολϊαηδ).... σμηψμο, αὐ (Οεμηδηΐοθ “ ΆΠΠ 
18. ἐπὶ τούτοις] ἱ. 6. " ἐπὶ τῇ διὰ απιολ.᾽ Ῥ, 
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ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΠΝ ΨΨπΡὈἬἸΚΝΑΒΡΑΣΊΥΣ. 

"ὐα 

τΑΥ 86 δ ς Β 
ν Ἁ Ἁ 5» “Ὁ ᾽ 4 νι αὶ , “ Οσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς 

μάχης, καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἃς ὃ 
βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες “Ἑλληνες ἐσπεί- 

Ἃ - ’ . Ν , σαντο, καὶ ὅσα, παραβάντος τὰς σπονδὰς βασιλέως 
καὶ Τισσαφέρνους, ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς “Ελληνας 
ἐπακολουθοῦντος τοῦ Περσῶν στρατεύματος, ἐν τῷ 

πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. 2. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνθα 
ὁ μὲν Τίγρης ποταμὸς παντάπασιν ἄπορος ἦν διὰ τὸ 
βάθος καὶ μέγεθος, πάροδος δὲ οὐκ ἦν, ἀλλὰ τὰ Καρ- 
δούχια ὄρη ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐκρέ- 
ματοῦ, ἐδόκει δὲ τοῖς στρατιώταις διὰ τῶν ὀρέων 

ῇ 3 ΕΣ Ν “ ς ΄ πορευτέον εἶναι. 8. Ἤκουον γὰρ τῶν ἁλισκομένων 
» , Ν ’, ν τὰ ν ΄ 

ὅτι, εἰ διέλθοιεν τὰ Καρδούχια ὄρη, ἐν τῇ ᾿Αρμενίᾳ 
3 “ Ἂ 

τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, 

διαβήσονται - ἢν δὲ μὴ βούλωνται, περιΐασι. Καὶ τοῦ 
(ἂν 1. πὶ. 15. {0} 1} ν 10, 

2. ἐδόκει δὲ] Ἐοτ δὲ ἐπ ἀροάοοὶ ὅ. περιΐϊασι] -Ξ- περιελεύσονται, 
ΑΕ ὅτε, ἐπεί, ἄο., 5866 ἤετγια. 5611. τὰς πηγάς. ΕῸΓ [Π6 [παϊο. 
νΊς. η. 241. ΟἿ Γ. νἱῖ. 6. ΟΣ ΤΙ τας οἱ 

᾿ 
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Εὐφράτου τε τὰς πηγὰς ἐλέγετο οὐ πρόσω τοῦ Τίγρη- 
φῳ Ν 3 ἡ « ῇ ΕῸ εἶ δ᾽ » Ἁ τος εἶναι " καὶ Ἐἔστιν οὕτω στενόν. 4. Τὴν δ᾽ εἰς τοὺς 

Καρδούχους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, ἅμα μὲν λαθεῖν 
πειρώμενοι, ἅμα δὲ φθάσαι πρὶν τοὺς πολεμίους κατα- 
λαβεῖν τὰ ἄκρα. ὃ. Ἡνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν 
φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὅσον σκοταίους “ 
διελθεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ ἃ παραγ- 

γέλσεως πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς 
Ἁ » Ὑ Α “ Χ ς “ [οἱ 

τὸ ὄρος. 0. Ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ 
, Ν ᾿ }} ᾽ δὺς λ Ἁ 

στρατεύματος λαβὼν τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμ- 
νῆτας πάντας" Ξενοφῶν δὲ σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξιν. 

“ Ν ὁπλίταις εἵπετο οὐδένα ἔχων γυμνῆτα" οὐδεὶς γὰρ 
» ον 

ἐδόκει κίνδυνος εἶναι μή τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ 
»Μ 2 7 ἈΝ 5» Ν Ἄ Ἁ Ν » 

ὄπισθεν ἐπίσποιτο. Τ. Καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἄκρον ἀνα- 
“ , , » ’ “ “ βαίνει Χειρίσοφος, πρίν τινας αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων" 

ἔπειτα δὲ ὑφηγεῖτο" ἐφείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον 

(ὁ) 1. ἢ. 17. 

- ἔστιν οὕτω στενόν ͵ ]ἢ Μϑ85, 
(ἔ. οὗ τὸ στ. ϑίορῃ. Ρ. Β. 5. 
ἔ. οὕτως ἔχον 15 ἃ οοπ]δοίαγα οὗ 
ΑΌΓΘΒ0η.) “Αἀ ἔστιν ᾿ἰῃτο]]Πρα 
πηγή, υἰδὶ ῬτῸ εἰσὶν αἰϊοΐατη τηᾶ- 
Ἰ 6715... «-.- στενὸν χωρίον οϑ{11.24.᾽ 
5. ΓΟ ΒΘ6ΠῚ5 ᾿Τ]ΡΟΒ51016 ἴο δχίγαοϊ 
ἔγοιη ἴῃ ἰαχί, ΟΥ δὴν οὗ {ῃ686 
Τοδαϊηρβ, ἃ 56η56 σοῃβίβίθης ἢ 
1ἢῃ6 ,2αοέ {παΐ ἔγοτη [ῃ6 βουγοθβ 
οὗ {π6 ΤΊρτὶβ (ἰν. 3) ἴπ6 ατθοκβ 
δοίθα!ν {γαυθ]]θα 45 ρᾶγαβ. (138 
ΤΏ1165) Ὀδίοτα {ΠΥ τοδομοα {Π6 
ἘᾺΡγαΐαβ αὖ 811 (ν. 2), ἂἀπα {πϑτα 
ἴπον ἔουπα 1 πανοὶ ἄδορ: (Ὦ6 
ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ [Π6 ΥἹΥΘΙ 816 ΘῸ 1}1168 
Βρηιοσ. ΠΘΌΠΟΙΪΑΥ 5 ῬΓΟΡΟΒ65 καὶ 
ἔστιν ὅπου τι στενόν... 501]. ἐλέ- 
γΎετο. “ΤΏΘΥΙΟ νγ88 βαϊα ἴο 6 ϑογιθ6- 
πλοῦ ἃ δίγαϊἑ Οὐ σ᾽ σαὰβ (Ρ6- 

(ἅ) Π. ν. 82. 

ἔσσθθ {Π6 Τἴν 615), [π6 ΤΊρτΙΒ τἰβίηρ. 
οα {86 βοιῖῃ 5146 οἵ Μουῃΐ Νὶ- 
Ῥμαΐββ, δηα {πΠ6 ἘΠῸΡΗγαΐθβ βκί γί ηρ; 
[86 ποτΐῃ. ΤῃδῈ φυγαὶ στενὰ 18 
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΏΤΊΟΠ π8π στενόν--- δ᾽ 
8566 Τῇυο. 1. 74, ἃ5 α'βὸ στενή τισ. 
(παρὰ τὸν ᾿Αξιὸν ποτ.). 11. 99. 

ὅ. ἐλείπ. τῆς ν. ὅσον... διελθ. 
Ξε ἐλ. (τοσοῦτον) τῆς ν. (ὥστε) 
διελθεῖν. Μαί(. 479, 2: οἵ. ὙΠ. 
ἯΙ Ὁ; 
-- ἀπὸ παραγγ.}] [{π|Ρ6Υ0 ῬῈΓ 
τη 8 Πι18 ἐγ ϊΐο, ΕΓΡῸ ἰδοϊζὰ. 85, 

ἤ. ὑφηγεῖτο] ἤγειν αὐᾶρ 7 γον 
{86 πιδίῃ ον, (ἄγοισα {ἐἐϊθα- λεαά. 
Αχῃ. Τμπο. 1. 79). 1. γη. 15,0, Ν 
- τὸ ὑπερβάλλον τ. σ.] Ἐδοὰ 

(Ρατί) οὗ [Π6 ΔΙΙΩΥ 88 ἰΐ ογοβϑϑῆ 
([ὴ6 μεῖρῃί) ἐο]ονθὰ μΐτη 2) πηι 
ἐΐηιο ἐο {ΐηιθ.... (ἀεί. 111. 11, 38), 
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“ 5 ᾽ Ἂ 

τοῦ στρατεύματος εἰς τὰς κωμας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε 
καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. 

- 3 Ν 

8, ἜἜνθα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰκίας, 
»“" “ “ 2 ᾿ Ν 

ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας, ἔφευγον ἐπὶ τὰ ὄρη " 
τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἣν λαμβάνειν: ἦσαν δὲ καὶ 

᾿ « 

χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμέναιν αἱ οἰκίαι, 

ὧν οὐδὲν ἔφερον οἱ “Ἑλληνες - οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους 
ἐδίωκον, ὑποφειδόμενοι, εἴ πως ἐθελήσειαν οἱ Καρδοῦ- 

ὃ “}, ᾽ Ἀ ς ὃ ἈΝ , Θ “ ν΄ ᾽ - 

χοι διϊέναι αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας ὁ τῆς χώρας, ἐπείπερ 
- ΄ 5 Ν 4 }] , - 

βασιλεῖ πολέμιοι ἦσαν. 9. Τὰ μέντοι ἐπιτήδεια, ὅ τι 
» ΄7 , ᾽ Μϑ Ν 53 ς ᾿ 

. τίς ἐπιτυγχάνοι, ἐλάμβανον " ἀνάγκη γὰρ ἢν. Οἱ δὲ 

Καρδοῦχοι οὔτε καλούντων ὑπήκουον οὔτε ἄλλο τι 
3, ᾿ ει “ 

φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. 10. ᾿Επεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι 
[ον « 7 , 2 Ἅ, ζ΄ ᾽ Ν Μῃς ΥἿΨ 

τῶν ᾿Ελλήνων κατέβαινον εἰς τὰς κώμας ἀπὸ τοῦ ἄκρον 
Μ “- Ε ὃ Ἶ “δ ᾿: Ἁ 53 Ἁ ὁδὸ Ὁ ἤδη σκοταῖοιΐ, (διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις) 
τότε δὴ συλλεγέντες τινὲὲξ τῶν Καρδούχων τοῖς τε- 

Ν λευταίοις ἐπέθεντο καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ λίθοις 
καὶ τοξεύμασι κατέτρωσαν, ὀλίγοι τινὲς ὄντες " ἐξ 
᾽ , Ν » “ 2 “ ἧς κε Ἑ 

ἀπροςδοκήτου γὰρ αὐτοῖς ἐπέπεσε τὸ ᾿Εχληνικόν. 1]. 
᾿ 

Εἰ μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, ἐκινδύνευσεν ἂν 
διαφθαρῆναι πολὺ τοῦ στρατεύματος. Καὶ ταύτην 
μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν ταῖς κώμαις ηὐλίσθησαν " οἱ δὲ 
Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ ἔκαιον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων, 

᾿ 

καὶ συνεώρων ἀλλήλους. 
“ Ν [οὶ ς Ἷ “ - “- 

12. “Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθοῦσι τοῖς στρατηγοῖς 
(6) Ι. δὶ, 14: 5...5: τ σ΄ (Ν᾽ Π΄ὶ ἢ. 17. 

8, ὑποφειδ. . ᾿ εἴ πω5] ϑναγίηφ “ ἘἸτη5. δα Ευτρ. Μεά. 215, ἄο.᾽ Β. 
ἑΐδηι (ἴο 5366) ιὐλοίλογ. Μαίΐ. Οἷμ Ἱ. ν. 7. 
ὅ260. 11. συνεώρων ἀλ.} " Οἱ Καρδοῦ- 

9, ὅ τι τις... ἐλάμβανον] Μ55. χοι, ΠΟη οἱ Καρδ. καὶ οἱ Ἕλλη- 
Βπα Τοωρ. (ὅτω, Ὦ. Β. Ρ. Κι) 5686 νές. Κ᾿ Οὗ, ὙΠ. νι]. 15, συνΞξε 
Μαιί. 418; Οὗ5. 8.---“ ΒΙῃρι!ατῖβ ηρεέμὸ, Δα αἴπρ ἔοτοα ἴο ἀλλήλους, 
ὅτῳ φοβὲ Ὀ]Όταίοτα ἱπέογέι τοῦθ ἃ8 ἴηἴ, Υ. 11. 13, ἀπα ἴῃ συνήκουον. 
τα οὶβ δατηοάϊνμη ἐτεααρηΐαίο. Οὗ, Υ͂. ἱν. 81. 

»"" 
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καὶ λοχαγοῖς τῶν Ελλήνων ἔδοξε τῶν τε ὑποζυγίων 
τὰ ἀναγκαῖα καὶ τὰ δυνατώτατα πορεύεσθαι ἔχοντας ξ, 

’ ἈΝ Μ΄ Ἀ « , “5 Ἁ » 7] 

καταλιπόντας τὰ ἄλλα, καὶ ὁπόσα ἣν νεωστὶ αἰχμά- 

λωτα ἀνδράποδα ἐν τῇ στρατιᾷ, πάντα ἀφεῖναι. 18. 
, Ἁ 2 “ Ἁ “ εἶ ΕΝ 

Σχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντα τὰ 

ὑποζύγια καὶ τὰ αἰχμάλωτα" καὶ πολλοὶ δὲ οἱ ἐπὶ 
, » 5 , τς ΄ ΄ ᾿. Ὁ ΄ 

τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν" διπλάσιά τε τὰ ἐπιτή- 
δεια ἔδει πορίζεσθαι καὶ φέρεσθαι, πολλῶν τῶν ἀνθρώ- 
πων ὄντων. Δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν. 

14. ᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστάντες 
ΡῚ - ς ! »Μ δ “ Ὁ ᾽ ’ὔ 

ἐν στενῷ οἱ στρατηγοί, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων 
Ἁ » , » “ ς ᾿] 3 , Ἁ ἝΜ ,ὔ 

μὴ ἀφειμένον, ἀφηροῦντο" οἱ δ᾽ ἐπείθοντο πλὴν εἴ τίς 
ΝΜ - ΕΥ̓ Ἁ 5 ΄ ΟῚ Ἁ -“ 

τι ἔκλεψεν οἷον ἢ παιδὸς ἐπιθυμήσας ἢ γυναικὸς τῶν 
εὐπρεπῶν. Καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν οὕτως ἐπο- 
ρεύθησαν, τὰ μέν τι μαχόμενοι, τὰ δὲ καὶ ἀναπαυόμενοι. 
1ὅ. Εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν χειμὼν γύγνεται πολύς, 
ἀναγκαῖον δ᾽ ἣν πορεύεσθαι" οὐ γὰρ ἣν ἱκανὰ τὰ 
ἐπιτήδεια. Καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισθοφυλάκει 
δὲ Ξενοφῶν. 16. Καὶ οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπετίθεντο, 

-“ [οἱ , 

καί, στενῶν ὄντων τῶν χωρίων, ἐγγὺς προςιόντες ἐτό- 
ἕευον καὶ ἐσφενδόνων " ὥςτε ἠναγκάζοντο οἱ “Ελληνες 
2 ’ Ν 7 ᾽ 7 -“' ’ ᾽ 

ἐπιδιώκοντες καὶ πάλιν ἀναχάζοντες σχολῇ πορεύε- 

σθαι" καὶ θαμινὰ παρήγγελλεν ὁ Ἐενοφῶν ὑπομένειν, 

ὅτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο. 17. ᾿Ενταῦθα 
« ’, Μ Ἁ [τ »“ ε ’ 

ὁ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, 

τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἦγε ταχέως καὶ παρηγγύα 

() ΠΙ. ἢ. 1. 
18. δόξαν δὲ ταῦτα] Δόξαν, ὑὕποστ. βδέαπά τ ἴο οοπίτοπί οὐ 

ΠΟΙ Ϊη. 8030]. Οἵ. Μαίξ. 8604. οφροββ. Οἵ. 1Π. 11. 11. 
Ῥγλθη ἐξ βοογεθῆ σοοῦ (ἰο ἄο ἐλπὶδ:)} --- τὰ μέν τι] Ῥαγέϊ. Μαῖί. 
ΟΥὙ ταῦτα ᾿ἰΒ δΔάνεογθ!αὶ, φμηι δῖα 288, Ὁ. , 
υἱδιιηι οδϑϑί. 160. ἀναχά(.] ψεγθαπι ροδίϊοιπι 

14. ὑποστάντες) Ηαυϊΐηρ μοῤίοαά εἰ αἰϊθὶ ἀοροποηβ. Ῥ. ΟἷὮ. νἱῖ. 10, 
ἐλοτιδοίθοβ ἴῃ α παΥγοισ μα88 .- 17. τότε δὲ} Βιιέ οι ὁπ ὁσσαβίοῃ, 



.8---23. 118. 1. ΟΑΡΌΤ 1. 149 

ἕπεσθαι" ὥςτε δῆλον ἦν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη" σχολὴ 
δ᾽ οὐκ ἣν ἰδεῖν παρελθόντι τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς " 
“ ἔ ! ς , “ , ε μῃν. 8 θ ΄ 
ὥςτε ἡ πορεία ὁμοία φυγῆς ἐγίγνετο τοῖς ὀπισθοφύλαξι. 

18. Καὶ ἐνταῦθα ἀποθνήσκει ἀνὴρ ἀγαθὸς Μακωνικὸς 
Κλεώνυμος, τοξευθεὶς διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς στολάδος 

᾽ Ν “4 Ν 4 ᾽ Ἀ Ἁ ᾽ ᾿ εἰς τὰς πλευράς, καὶ Βασίας ᾿Αρκὰς διαμπερὲς εἰς τὴν 
κεφαλήν. 19. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμόν, εὐθὺς 
ὥςπερ εἶχεν ὁ Ἐενοφῶν ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίσοφον 
ἠτιᾶτο αὐτόν, ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἠναγκάζοντο 

΄ “ 7 θ Ν “ ὃ ́ ’ ἢ φεύγοντες ἅμα μάχεσθαι. Καὶ νῦν δύο καλώ τε 
᾽ Ἀν, Ὑ ᾿ ἃ Υ ᾽ , ΕΣ 

κἀγαθὼ ἄνδρε τεθνάτην, καὶ οὔτε ἀνελέσθαι οὔτε 

θάψαι [αὐτὼ] ἐδυνάμεθα. 20. ᾿Αποκρίνεται [πρὸς 
ταῦτα] ὁ Χειρίσοφος" Βλέψον, ἔφη, εἰς τὰ ὄρη, καὶ 
ἴὸὃ ς ΝΜ , 3 ΄. “ Χ Ὁ ε .οχ Δ ἴδε ὡς ἄβατα πάντα ἐστί" μία δὲ αὕτη ἡ ὁδὸς, ἣν 
ΦιΑ :] “ “5 Ἃ ΄ » Ψ ᾿ς Ψ, ͵ 

ὁρᾷς, ὀρθία" καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι 
» “- “Ὁ ῇ ΄ ΑΝ 

ὄχλον τοσοῦτον, οὗ κατειληφότες φυλάττουσι τὴν 
»Μ "-. Ρ] Ἁ » Ἶ Ἀ »-“" Ἷ 

ἔκβασιν. 21. Ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευδον καὶ διὰ τοῦτό σε 

οὐχ ὑπέμενον, εἴϊ πως δυναίμην φθάσαι πρὶν κατει- 
λῆφθαι τὴν ὑπερβολήν " οἱ δ᾽ ἡγεμόνες, οὺς ἔχομεν, οὔ 
φασιν εἶναι ἄλλην ὁδόν. 22. Ὃ δὲ Ξενοφῶν λέγει" 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο ἄνδρας. ᾿Επεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα 
παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, ὅπερ ἡμᾶς καὶ ἀναπνεῦσαι 
ἐποίησε, καὶ ἀπεκτείναμέν τινας αὐτῶν καὶ ζῶντας 
προὐθυμήθημεν λαβεῖν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα, ὅπως ἡνγε- 
μόσιν εἰδόσι τὴν χώραν χρησαίμεθα. 

29. Καὶ εὐθὺς ἀγωγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον Ἐ, 

(Ὁ) ΠΙ. νἱ. 19. ὦ 58. (Δ) ΠΙ. ν. 14. 

- ὁμοία φυγῆς] Μαίέ. 880, ὅ. --- καλώ τε κἀγ.} Τισο ἤπθ ὄγαυο 
ὁμ. (ὮΚ6 1,αὉ. ϑἐγεῖ 5) δατηϊ 5 οὔ ἃ ζοϊίοιυϑ. 
96}. ΤῸΥ 15. αϑιι8] σομϑβίγ, τυ ἢ ἀδί. 20. τοσοῦτον ---(ὅσον ὁρᾷς). Κ. 

19. εὐθὺς ὥς. εἶχεν] Αέοηοο... 21. ταῦτ᾽ ἱ.6. διὰ ταῦτ᾽. Μαίί. 
“φιοί ποτά ἱπέονροοὶία. ΟΥΤΉαο. 471,8. ΟΕ, “71Δ πιοβ δά ἐδ νϑηϊπηιβ.᾽ 
ΠΙ. 80.᾽ὄ Κ. ΡΙαυΐ. Μ1]. 6]. ΙΥ̓. ᾿ν. 28. Ρ. 
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διαλαβόντες, εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. 
Ὃ μὲν οὖν ἕτερος οὐκ ἔφη, καὶ μάλα πολλῶν φόβων 

’ὔ 3 ἃ Ν ᾽ Ἁ » , Μ «ε “- 

προςαγομένων " ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶντος 
τοῦ ἑτέρου κατεσφάγη. 324. Ὃ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι 
οὗτος μὲν διὰ ταῦτα οὐ φαίη εἰδέναι, ὅτι αὐτῷ τυγ- 

͵7 , 5 “-“ 3 » Ἁ » ’ “.,4."» 

χάνει θυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομένη" αὐτὸς δ᾽ 
Ν ΄ ΄ Ἁ Ἁ ς , ᾿ 

ἔφη ἡγήσεσθαι δυνατὴν καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσθαι 

ὁδόν. 328. ᾿Ερωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυςπάριτον 
’ » ἂν »Μ ἃ » ΄ ’ χωρίον, ἔφη εἶναι ἄκρον, ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, 

ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθεῖν. 326. ᾿Ενταῦθα ἐδόκει 
συγκαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ πελταστὰς καὶ τῶν ὁπλι- 
τῶν λέγειν τε τὰ παρόντα, καὶ ἐρωτᾶν εἴ τις αὐτῶν 
ψ [ἡ 3. γὰ., : θὸ θέ Ἷ θ ᾿ κα δ... ἔστιν ὅςτις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλει γενέσθαι, καὶ ὑποστὰς 
ἐθελοντὴς πορεύεσθαι. 27. “Ὑφίστανται τῶν μὲν ὁπλι- 
τῶν ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεὺς ᾿Αρκὰς καὶ ᾿Αγασίας 
Στυμφάλιος ᾿Αρκάς, ἀντιστασιάζων δὲ αὐτοῖς Καλ- 
λίμαχος Παῤῥάσιος ᾿Αρκὰς καὶ οὗτος ἃ ἔφη ἐθέλειν 

ΓΑ Χ 2 ἈΝ 3 Ν “ 

πορεύεσθαι προςλαβὼν ἐθελοντὰς ἐκ παντὸς τοῦ στρα- 

τεύματος " ἐγὼ γάρ, ἔφη, εὖ οἶδα ὅτι ἕψονται πολλοὶ 
τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. 38. ᾿Εκ τούτου ἐρωτῶσιν 

» Ἀ “Ὁ ’ ’ὔ » , ’, 

εἴ τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιάρχων ἐθέλοι συμπορεύε- 

σθαι. ὙὝὙφίσταται ᾿Αριστέας Χῖος, ὃς πολλαχοῦ πολ- 
ὮΝ Ὁ ΄»"ν 3 Ν ΄»“" 3 ΙΑ 

λοῦ ἄξιος τῇ στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. 

(4) 8 14. (πι) 11. νἱ. 80. 

24, παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομ.} Ναρέειϊ 28. γυμνήτων ταξ. Εβάδπι τὰ- 
ἀαία. ἄἴομθ αϊοίαμη αᾳαᾶ, ὃ 20, πελτασ- 

20. πελταστὰς] Ααἀ]εδοϊ᾽γὲ ἀΞὰγ- τὰς λοχαγ. Κ. 
ρϑίαγ. ΟΥ, 1. 0, δπὰ νἱῖϊ. 8. Κ΄ --- τῇ στρατιᾷ] Οἱ. 1εϊξ, Θ00, 
ΟἿ ΥΙ. ν. 9. ," 

μ» 

πνστο 
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τις ἀν μὰ 1 ἢ 

1. Καὶ ἣν μὲν δείλη ἤδη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς 
ἐμφαγόντας πορεύεσθαι" καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 
παραδιδόασιν αὐτοῖς " καὶ συντίθενται τὴν μὲν νύκτα, 
ἣν λάβωσι τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ σάλπυγγι σημαίνειν " καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας 
ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ἔκβασιν, αὐτοὶ 
δὲ συμβολῆς ἕνεκεν βαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. 
ῷ, Ταῦτα συνθέμενοι, οἱ μὲν ἐπορεύοντο, πλῆθος ὡς 
διςχίλιοι " καὶ ὕδωρ πολὺ ἣν ἐξ οὐρανοῦ - Ἐενοφῶν δὲ 
ΕΝ Ἁ ᾿ , ς “ Ν Μ Ἁ 

ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν 
ἔκβασιν, ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἱ 'πολέμιοι προςέχοιεν 

Ν -“ Ν ς ς ῇ, 

τὸν νοῦν καὶ ὡς μαλιστα λάθοιεν οἱ περιιόντες. 8. 
᾽ ᾿ 4 Βιεν ΄ δ. ΄, ἃ » Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισθοφύλακες ἣν ἔδει 

’ὔ Ἀ » » , “Ὁ 2 Ζ διαβάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν, τηνικαῦτα ἐκυλίν- 
ε 7 « ͵ « ἕ ᾿ , 

δουν οἱ βάρβαροι ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους καὶ μείζους 
Ν , ᾿ Δ ’ Χ Ν ΄ 

καὶ ἐλάττους [λίθους), οἱ φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας 
πταίοντες διεσφενδονῶντο" καὶ παντάπασιν οὐδὲ 
πελάσαι οἷόνδο τ᾽ ἦν τῇ εἰςόδῳ. 4. "Ἔνιοι δὲ τῶν 
λοχαγῶν, εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ ἐπειρῶντο" καὶ 
ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο. ᾿Επεὶ δὲ ᾧοντο 

(}.1. 1..1..17. 

1. αὐτοὺ:] ΑὐἸδίομντηιβ ἃπά 58ρορά ἐΐλον οομϊά ἰο οοηὶθ ίο 
ἐμ6 οἴου νο]απίθουβ. 
- συμβολῆς ἕ. β.] (Μυτχοῦιβ 

οοπ]δοίιτοα συμβοηθήσειν ἐκβαί- 
γοντες, δαορίεα ὃν Β. Ρ. Κ. Ὁ. 
ΤῊ ἰοχί 15 Ποηρ᾽ 8, οοστθοϊθα ΟΠ 
Μϑ85. τοδάϊηρ, συμβουλῆς ἕν....)-- 
συμβολή, οοηπὲοέ. Οἵ. Ηετοά. ΥἹ. 
109,8πά ᾿πέ. 1. ν. 32. ΑΥ̓ΤΟῚ αὐτοὶ 
τορϑαΐ συντίθενται ἰέναι. Τλον 
(ἐδθ φοηπϑυαὶδ) θηραγο ἐλθηιδοίυθϑ 
ἕο αἀναποο, ηιουΐπρ ιοἱέδ αἱΐ ἐδ 

δίοιυδ. 
ὃ. ἣν ἔδει} ἄο., τυλέολ ἐλον λαά 

ἔο ογο858 απά (60) ἐο σοηι οι 
μροη ἐδθ βέθρρ. 
-- ὁλοιτρόχ.} γοϊηρ δέοηθβ (85 

Απρ]οὸ δοισὶ-ἀοΥ δέοηθ5), οοΙα- 
Ρομπηαθά Ργ Ό8}]ν οὔ ἔξειλ-ω, υοῖτ-Ο, 
δα τρέχω. (ὀλοός, τρέχω, α ἄ6- 
δίγμοίῖυο γοίϊθγ, Βαἰίτη. 1,6Χ1].)--- 
δι-εσφενδ. 8ρἰηίογοά ἴῃ αἱΐ ἀϊ- 
γοοίϊοη. 
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5 - 5 ᾽ , ἣ » “ αὦ π᾿  . Ν - 
ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνο:"" 
ἐτύγχανον δὲ καὶ ἀνάριστοι ὄντες αὐτῶν οἱ ὀπισθοφυ- 
λακήσαντες. Οἱ μέντοι πολέμιοι, φοβούμενοι δηλονότι, 

ἤπκδι α. 5 ΄ ᾽ - ᾿Ν - ᾿ 
οὐδὲν ἐπαύσαντο δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κυλινδοῦντες τοὺς 

ΛΑ ξ ΄ Φ Ὁ “Ὁ , ε λίθους - τεκμήρασθαι δ᾽ ἣν» τῷ ψόφῳ. ὅ. Οἱ ὃ 
» Ἁ , ΄ “ 

ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα, κύκλῳ περιιόντες, καταλαμ- 
[4 κ 7 ᾽ Ἁ “ ’ 

βάνουσι τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καθημένους" καὶ 
τοὺς μὲν κατακανόντες τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ 
5 “Ων ͵ Ἁ Μ “ ς » ἐνταῦθ᾽ ἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. θ. Οἱ δ᾽ οὐ 

- Ρ] Ἀ Ἁ φ ς Χ Ε] -“ » ἃ “- ε 

κατεῖχον, ἀλλὰ μαστὸς ἣν ὑπὲρ αὕτων, παρ ὃν ἣν ἢ 

στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ᾽ ἧ ἐκάθηντο οἱ φύλακες. "Ε φοδος 
Υ δ νὸ δ δον Ἁ , Ὃ ἃ 3... “ “- μέντοι αὐτόθεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἣν οἱ ἐπὶ τῇ φανερᾷ 

ὁδῷ ἐκάθηντο. 

7. Καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦθα διήγωγον. ᾿Επεὶ ὃ 
ἡμέρα ὑπέφαινεν, ἐπορεύοντο συγῇ συντεταγμένοι ἐπὶ 

Ἁ ͵ λ Ἁ ς “ Ὄ, αὖ [4 ᾽ν ἀ 

τοὺς πολεμίους " καὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥςτ᾽ ἔλαθον 

ἐγγὺς προςελθόντες. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, ἥ τε 
σάλπυγξ ἐπεφθέγξατο καὶ ἀλαλάξαντες ἵεντο" ἐπὶ 
τοὺς ἀνθρώπους" οἱ δ᾽ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ λιπόντες 

Ἁ εοι ’ 5 ᾿ , νΝ 

τὴν ὁδὸν φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέθνησκον" εὔζωνοι γὰρ 
ἦσαν. 8. Οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον, ἀκούσαντες τῆς 
σάλπιγγος, εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν " 
ἄλλοι δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἐπορεύ- 
οντο ἡ ἔτυχον ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀναβάντες ὡς ἐδύναντο 
ἀνίμων ἀλλήλους τοῖς δόρασι. 9. Καὶ οὗτοι πρῶτοι 
συνέμιξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον. Ἐενοφῶν 
δέ, ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις, ἐπορεύετο 
ἧπερ οἱ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες " εὐοδωτάτη γὰρ ἣν τοῖς 
ὑποζυγίοις" τοὺς δὲ ἡμίσεις ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων 

(Ὁ) 1 υχ. 15. (ο) 8 14. ΟΝ Κι (6) ἴεν. 8. 

9. συνέμιξαν ψοϊποα (ἴπ6 ΟΥΘ6Κ5) μοσίξίοη. ΟΥ. Π|.. 1. 2. (ϑεηϑες 
ἰσλο λαά ρτγευϊοιιδὶψ βοομγοὰ ἰλ6 ἐοϑδέϊ, ταᾶπβ οοπέοττο. Ρ.) 

Ϊ 

' 
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ἔταξε. 10. Πορευόμενοι δ᾽ ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ 
τῆς ὁδοῦ κατειλημμένῳ ὑπὸ τῶν πολεμίων, οὺς ἢ ἀπο- 
κόψαι ἣν ἀνάγκη ἢ διεζεῦχθαι ἀπὸ τῶν ἄλλων ᾿Ελ- 
λήνων. Καὶ αὐτοὶ μὲν ἂν ἐπορεύθησαν ἧπερ οἱ ἄλλοι, 
τὰ δὲ ὑποζύγια οὐκ ἣν ἄλλῃ ἢ ταύτη ἐκβῆναι. 11]. 
Ἔνθα δὴ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις προςβάλλουσι 
πρὸς τὸν λόφον ὀρθίοις τοῖς λόχοις, οὐ κυκλῳ, ἀλλὰ 

καταλιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εἰ βούλοιντο 
4 Ἁ “ Ν ᾽ Ἁ ᾽ , “ 

φεύγειν. 12. Καὶ τέως μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπη 

ἐδύναντο ἕκαστος οἱ βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, 
ἐγγὺς δ᾽ οὐ προςίεντοΐ, ἀλλὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. 
Καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν οἱ “Ελληνες, καὶ ξ ἕτερον 
ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον κατεχόμενον " ἐπὶ τοῦτον 
αὖθις ἐδόκει πορεύεσθαι. 18. ᾿Εννοήσας δ᾽ ὁ Ἐενοφῶν, 

΄ ΜΞ, 7 Ἁ ς ’ , Ν , 

μῆ, εἰ ἔρημον καταλίποι τὸν ἡλωκότα λόφον, καὶ πάλιν 
΄ ς ͵ » , “Ὁ ς ,ὔ 

λαβόντες οἱ πολέμιοι ἐπίθοιντο τοῖς ὑποζυγίοις παρι- 
“-“ ᾿] Ἁ Ἁ ᾿] δ Ἃ, 4 4 «“ Ἂς “ 

οῦσιν, (ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἦν τὰ ὑποζύγια, ἅτε διὰ στενῆς 
-“ ς -" , “ "ας Ὁ" “Ὁ ῇ 

τῆς ὁδοῦ πορευόμενα,) καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λο- 

χαγοὺς Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος ᾿Αθηναῖον, καὶ 
᾽ - 

“ἀμφικράτην ᾿Αμφιδήμου ᾿Αθηναῖον, καὶ ᾿Αρχαγόραν 
᾿ “ 7 5. Ἁ Χ Ἃ “ - Σ ΄, 

Ἀργεῖον φυγάδα" αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο 
ἐπὶ τὸν δεύτερον λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον 
αἱροῦσιν. 14. "Ἔτι δ᾽ αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοιπὸς ἦν 

(ὃ ΠΙ. 1. 80. 
10. ἂν ἐπορεύθησαν) ΜΊσ λέ να 

Ρτοοβοαοα (Μαί(. ὅ99, ἢ.), 1.6. ἐγ 
μον πδὰ πδὰ "ο οδίί]8. 

11. ὀρθίοις τ. λόχοις] “ν᾽ 5 
γοοίὶ οὐ ἀϊπθ8, ὈαϊτΔ]]Οη8 ἐπ σοἰμηιη 
ΟΥ ἤίο, βογθὰβ 'π φάλαγξ {Π6Ὺ 
βίοοα ἐπ ἐΐπι6, Τουτηϊηρ ἃ Ἰοηρ [τοπὺ 
οὗ νατίουβ ἀθρίῃβ.᾽ 1.. ἃ ὅς. 

12. καὶ τέως μὲν. .. οἱ β. ἐτό- 
ἔξευον... ἐγγὺς δ᾽. ΕῸΥ 8δοη16 ἐϊηιθ 
ἐδ δαγϑαγίαη5 δἠοΐ αγγοιῦδ, ἄο., 
δειΐέ ἀἰὰ πο ἰοέ ἐλέει σοηι6 ἰο οἶοδο 

(8) 1. νἱϊ. 8. 
φιαγέογε. .. (ἐπεὶ ἐγγὺς ἐγένοντο, 
οὐκ ἐδέξαντο. Κ.) 
- καὶ ἕτερον ... (πα {Π6η), 

«σἦθη... Καὶ 15 ΠΕΙ6 ἃ ἐογηρογαῖ 
σΟΠ]ΠΟΙΟη, ἱπαϊοδίϊηρ {πᾶ {Π6 
ΒΘΟΟΠα οὗὨ ὕντο Ργοροβ 018 ντᾶ8 60- 
θη ΡΟΥΆΤΥ ὙΠ {μ6 ἢτϑί. ΟἵὨὮ, ΥἹ, 
ἰϊ. 20, ἃῃα 80}. 1. νἱῖϊ!. 8, ἀπά χ. 
15, δηᾶ ᾿ἱπί. υἱ. 2. 

18. καὶ πάλιν] “Αἄξ6ο0 ΤυΓΒΏΒ, 
80 ΒΔΓ ΠΟΟῊ ΘἰμΠη8].᾽ Β. 
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λὺ » Θ ’, Ν ς ες δ. “ ϑι. 8, ““ ἈΝ ἃ, 

πολὺ ὀρθιώτατος ὁ ὑπὲ; τῆς ἐπὶ τῷ πυρὶ καταληφ- 
͵7 “ “ἅ“ ,. - ΕΩΥ ᾿, »" 

θείσης φυλακῆς τῆς νυκτὸς ὑπο τῶν ἐθελόντων. 15. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο οἱ Ελληνες, λείπουσιν οἱ βάρ- 
βαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν: ὥςτε θαυμαστὸν πᾶσι 
γενέσθαι καὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐτοὺς μὴ κυκλω- 
θέντες πολιορκοῖντο, ἀπολιπεῖν. 

ἄκρου καθορῶντες τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα, πάντες ἐπὶ 
τοὺς ὀπισθοφύλακας ἐχώρουν. 

16. Καὶ Ξενοφῶν μὲν σὺν τοῖς νεωτάτοις ἀνέβαινεν 
δὺς »ϑ εΥ Υ̓ Ἃ δὲ »  ΨΎ. ἐξ , " 

ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς ὃὲ ἄλλους ἐκέλευσεν ὑπάγειν ἢ, 
- ς "-“ ,ὔ 7 ᾿ ’ 

ὅπως οἱ τελευταῖοι λόχοι προςμίξειαν " καὶ προελθόντας 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ θέσθαιϊ τὰ ὅπλα εἶπε. 17. 
ον. 4 “Ὁ ΄ Φ' ᾽ ΄ δ 9 Ὁ 

Καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἦλθεν ᾿Αρχαγόρας ὁ ᾿Αργεῖος 
,, ς 2 , “Ὁ 

πεφευγώς, καὶ λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τοῦ πρώτου 

λόφου, καὶ ὅτι τεθνᾶσι Κηφισόδωρος καὶ ᾿Αμφικράτης, 
Ν Ὑ Ὁ“ Ἁ « ’ Ἁ “ ,ὔ Ἁ 

καὶ ἄλλοι, ὅσοι μὴ ἄλλομενον κατὰ τῆς πέτρας πρὸς 

ποὺς ὀπισθοφύλακας ἀφίκοντο. 1ὃ. Ταῦτα δὲ διαπρα- 
7, ε 7, ΓῚ .- δ ἃ ΄, , -» 

ξάμενοι οἱ βάρβαροι ἧκον ἐπ᾽ ἀντίπορον λόφον τῷ 
Ἅὴν αὐνκ " “ ὃ , Ρ] “ ὃ Ξε ͵7 

μαστῷ" καὶ ὁ Ξενοφῶν διελέγετο αὑτοῖς ὃι ἑρμηνέως 

περὸ σπονδῶν, καὶ τοὺς νεκροὺς ἀπήτει. 19. Οἱ δὲ 
Μ᾽ ) ΄ 5... οὧφ Ἂ , Ἁ ΄ ἔφασαν ἀποδώσειν ἐφ᾽ ᾧ μὴ καίειν τὰς κώμας. Συνω- 
μολόγει ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν. Ἔν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλο 

ς “ ᾿ ῃ 

στράτευμα παρῇει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἱ ἐξ 

Οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ τοῦ 

() ΠΙ. ἵν. 48. 
15. ἀμαχητὶ] ΟΥ̓. ΒΙοιηῇ,. ΖΞ 56ῃ. 

Ῥε.ν. 1216. 
-- ὥστε... γενέσθαι καὶ ὑπώ- 

πτευον. Νοία 5ἰγποίαγατη τηπΐᾶ- 
ἴα. ἀπε ΤΥ τ, 8 7. δ᾽ 
- οἱ δ Διιέ ἐΐοψ, οἡ μεγοοϊυϊη 

ἤγοηι ἐδ ζποὶϊ τυλαΐ τσα8 σοΐηφ θη 
ἐπ ἐῆο γραῦν 7 ἐλ αἀυαποΐηῳ ρμαγέψ, 
1676 αἰΐ ργοσοοαϊη, ἕο. 

10. ὑπάγειν] ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΡΌΘ5 ὉΡ 
ἴο ([ῃ6 ἴον οὗ {π6 ἈΠ] ἰο τϑοο- 
ὨοΟϊΐγο, ἃπα αἰἰγθοῖβ ἐη6 τοϑὲ οὗ 15 

Ἰ - 

Ῥαγὲν ἴῃ {Π6 τηθδῃ {τη6 ἰο Ἰδδα ὁπ 
Ὀν {Π6 ΠΑΥΤΟῪ δίῃ (δ 6) νυἱπαϊηρς 
του {Π6 θ656, ὑπδΐ {Π6 Τϑᾶγ συιατα 
τηϊρηῦ Ἰοὶπ ἔπθη ὁ ἴδ Ορθὴ 
δτουπάᾶ. 

18. ἀντίπορον λ. τ. μ. Τὸ α Αἰ 
οὐδΥ' ἀραϊπδέ ἔλθ ἀποίϊ, (ἰ. 6. ἰῃῆ 6. 
ΒΕΟΟηα οἴ [η6 [ἢγτϑ6.} ΕοΥ πὸ ρορίϊα 
ποτα ἀντίπορον, ὃ. ΘΟ] οἴ Γ65 τὸν 
ἀντιπέρας λ. 

19. ἐφ᾽ ᾧ] -- ἐπὶ τούτῳ, ὥςτε, 
Μαίί. 479; Ατῃ. 6. Ὀ. 267. 

» ΠΥ 

Ἂ 
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᾽ὔ “Ὁ “5 αὶ “ , 

τούτου τοῦ τόπου συνεῤῥύησαν. 20. Ενταῦθα ἵσταντο 
ς ΄ Ν ᾽ Ν ες Ἢ , 5, κα, 

οἱ πολέμιοι" καὶ ἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ 
“ ἴω Ἁ Ά », ᾿ ΕΝ Ν Ὁ » 

τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους, ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο, 
ἵεντο δὴ οἱ πολέμιοι πολλῷ πλήθει καὶ θορύβῳ καὶ 
ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ 
φ“-- “Ὁ , »] ,ὔ “ . δι ΟΥ̓͂Ν ᾿ 

Ξενοφῶν κατέβαινεν, ἐκυλίνδουν πέτρας " καὶ ἑνὸς μὲν 
͵ Χ , »! ον ν Ἂ « ς Ἃ κατέαξαν τὸ σκέλος, Ἐενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς 

ἔχων τὴν ἀσπίδα ἀπέλιπεν: 21. Εὐρύλοχος δὲ 
“Δουσιεὺς ᾿Αρκὰς προςέδραμεν αὐτῷ ὁπλίτης, καὶ "τρὸ 
" “ , » ͵ εἰ «ς 5 Ἁ 

ἀμφοῖν προβεβλημένος ἀπεχώρει, καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς 

τοὺς συντεταγμένους ἀπῆλθον. 
“-“ “ «ς 

29, Ἔκ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ ᾿ Ελληνικόν, 
καὶ ἐσκήνησαν αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις 

καὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι" καὶ γὰρ οἶνος πολὺς ἦν, 
“ 3 “ι 

ὥςτε ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον. 28. Ξενοφῶν δὲ καὶ 
͵ 7 [νά ͵ Ἁ Ἃ Χειρίσοφος διεπράξαντο ὥςτε λαβόντες τοὺς νεκροὺς 

ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα" καὶ πάντα ἐποίησαν τοῖς 
ἀποθανοῦσιν ἐκ τῶν δυνατῶν ὥςπερ νομίζεται Β ἀνδρά- 
σιν ἀγαθοῖς. 34. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος ἐπο- 

͵ νι Ἵ 7 ῖ τ ᾿] ς Ρ Ὦ ᾿ Ὑ π ἤ - γΓ Ἁ ρεύοντο " μαχόμενοι δ᾽ οἱ πολέμιοι καὶ ὅπη εἴη στενὸν 
χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκώλυον τὰς παρόδους. 
2ὅ. “Οπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, Ἑενοφῶν 
» » , οὐ Ἂν ΝΜ “ Ἁ » ' δ ὄπισθεν ἐκβαίνων πρὸς τὰ ὄρη ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν 
τῆς παρόδου τοῖς πρώτοις, ἀνωτέρω πειρώμενος γίνε- 

20. ὁπότε δὲ τοῖς ὄπισθεν ἐπί- 

() 1. ἢ. 27. 

σθαι τῶν κωλυόντων " 

20. ἤρξαντο] “ ατξδοοὶ οὐτῇ Χο- 
ΒορΒομπίε.᾽ 5. 
- τὰ ὅπλα] Τῇ ρατίν ἴῃ δᾶ- 

ΥΔΠΟ6. 816 τηθδηΐ (βπρ. 16), γηῸ 
Βδὰ Ὀδϑη οτἀογοα θέσθαι τὰ ὅπλα, 
(θ τοὺς συντεταγμ. οὗ 8.21.) 
Ῥγλοῦθ ἐλθ αγϑιδ τοῦ φγομπαρά, 
ἷ. 6. ᾿τσῆεγθ ἐΐον 0760 γοβϑέϊηρ 

μ 167 αΥ̓Ή1δ. 
21. προβεβλ. Ῥετέ, ρ8855. υϑοάᾶ 

ἀδροπϑηίν, ἐλγοινΐηρ 8 5161 ἃ 
δοζογθ ὀοίδ, ἄς. Οΐ 1, ἰϊ. 17. 
Λουσ., 47) Γκιδὲ, ἴῃ Αγοδαϊδ. 

25. ὥστε... ἀπέδοσαν. ΟἿ, Ατη. 
α:Ρ.» 211, 212. ({εϊξ; 868:) 
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θοιντο, Χειρίσοφος ἐκβαίνων καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω 
,ὔ χω Υ͂ Μ Ἅ » ’ -“ 

γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς 

παρόδου τοῖς ὄπισθεν. Καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν ἀλλή- 
λοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο. 37. Ἦν δὲ 
ὁπότε καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὰ πράγματα παρ- 
εἶχον οἱ βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν - ἐλαφροὶ 
γὰρ ἦσαν ὥςτε καὶ ἐγγύθεν φεύγοντες ἀποφεύγειν " 
οὐδὲν γὰρ εἶχον ἄλλο ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. 328. 
Ὑ 4 δὲ ᾿ Υ͂ ἰοὴ ἂν δὲ  φ. » Ἁ ρίστοι δὲ καὶ τοξόται ἦσαν" εἶχον δὲ τόξα ἐγγὺς 
τριπήχη, τὰ δὲ τοξεύματα πλέον ἢ διπήχη " εἵἴλκον 
δὲ τὰς νευρὰς ὁπότε τοξεύοιεν πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου 
τῷ ἀριστερῷ ποδὶ προβαίνοντες. Τὰ δὲ τοξεύματα 
5 - [ω 

ἐχώρει. διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων. 
᾿Εχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ “Ελληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, ἀκοντίοις 

ἐνωγκυλῶντες . Ἔν τούτοις τοῖς χωρίοις οἱ Κρῆτες 
χρησιμώτατοι ἐγένοντο" ἦρχε δὲ αὐτῶν Σ᾽ τρατοκλῆς 
Κρής. 

(Ὁ 1]. 28,1. 

27. ἣν ὁπότε] Μαίί. 482, 2; 
Ατση. α. Ρ. 266. 

-οε- ἐγγύθεν -- ἐξ ὀλίγου. Οὗ 1. 
Χο Ὁ. 

28. εἷλκον. . «πᾶ ἐΐον ἄγειν ἐΐο 
δίγίησεδ, ιολοπουοῦ ἕλον δλοΐ, δίρρ- 
»ῖηρ 7ογιυσαγα ιυἱέλ ἐλο ἰογξ 70οΐ 
ἐο ἐλ ἰοισοῦ πα 97) ἐλο δοιν. 

Ετοπὶ (ῃ6 στοαῦ Ἰδηρίῃ οὗ {πΠ6 
ΔΥΤΟῪ ΟΟΙΏΡΑΓΘα τ (Π6 Ὀον, 1ὖ 
σοῦ ]α 5θοῖὰ {πᾶΐ {Π6 Ρδου] τὶν οὗ 
Ουταϊδίδη ΔΙΌΠΘΥΥ νγὰ8 ἴΠ6 οχίθηΐ ἴο 
ὙΠ ἢ {Π6Ὺ οου]ὰ αἀΥὐδνν {Π6 βιτὶηρ; 
ἰπ αἰβομαγρίπο {Π6ῚΥ ἔαία] 5Παΐϊβ. 
ἘῸΥ {Π18 ῬΌΓΡΟΞΘΟ, ἂπά ἴο βίοδαν ἢἰ5 
αἴτη, [6 ΔΙΌΠΟΥ [τον ἔουνναγα ἢΪ5 
1 ἔοοῦ ἃ5 ἃ ΓὈ]οσατα ἴο {Π6 ἸΟΥΤΟΥ 
οχίγοτηἱίν οὗ {πΠ6 θονυ. ΤῊ Ῥουβίδῃ 
Ῥον αἰα ποῦ ἰοποἢ {Π6 στουπᾶ ; 566 
ὈΙοῦ. Απίϊα. Ρ. 315,(Εἰς. οὐ )αγῖο.) 

Α Ῥᾶββαρα ἔτοιη Αὐτίδη, [πᾶϊο. 
160, ᾳποίεα Ὀγ ϑ'ρεδίτηδη, Π]αβίγαϊοβ 
{185 ΠΊΔΉΠΕΙ Οὗ ΞΠοΟΙ Πρ ὙΕΙ͂ 
ΟἸεαυν. Τὸ τόξον κάτω ἐπὶ τὴν 
γῆν θέντες, καὶ τῷ ποδὶ τῷ ἀρι- 
στερῷ ἀντιβάντες, οὕτως ἐκτοΐξ- 
εύουσι, τὴν νευρὴν ἐπὶ μέγα 
ὀπίσω ἀναγαγόντες" ὃ γὰρ 
ὀϊστὸς ὀλίγον ἀποδέων τριπή- 
χεος. 
-- ἐναγκυλῶντες) ΕἸξέϊησ ἑλοηι 

«οἰέλ ἀγκύλαι" ἀγκύλη 15 πιϑοα [ῸΓ 
ἃ δοηέ τοῸρῈ, α ἴοορ, (εἶ. Ἠδττη. 
Ευγ. 1. Τ. 1577,) ἀπά ΒΕΓΘ ΘΟΥΤ68- 
ῬοΟΠα5β ῬΡγΟΌΔΟΌΪΥ ἰο [Π6 ["8[. αηεθη- 
ἔωηι, ἴῃ6 μοὴρ ζαβίθπρα ἰο {86 
τηἱ4 416 οὗ {Π6 Ἰαγδὶῖη, ὈῪ τ ΒΙΟἢ 1 
τὰ Βυι]6α. (866, Βονθυοσ, Ποῖ, 
Απίᾳ. “4{πα.) 

; 
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ΘΑΡΙΩΤ Π|. 

1. Ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς 
κώμαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν Κεντρίτην 

ἤ 5 8 δί θ ἃ Θὶνῃ Χ ἸΑ͂ ΄ ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίαν 
Χ Ἀ οἷ ᾿, ’, Χ σῳ :] καὶ τὴν τῶν Καρδούχων χώραν " καὶ οἱ “Ελλληνες ἐν- 

ταῦθα ἀνεπαύσαντο ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον" ἀπεῖχε 
δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς [ὡς] ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν 
Καρδούχων. 2. Τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως, 

Χ ἘΝ ἤ » Ν ς [οὶ ᾽ 

καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυθό- 
των πόνων μνημονεύοντες. ᾿ Επτὰ γὰρ ἡμέρας, ὅσας- 
περ ἐπορεύθησαν διὰ τῶν Καρδούχων, πάσας μαχόμενοι 
διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα 
ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. “Ὥς οὖν ἀπηλλαγ- 
μένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν. 

3. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππεῖς που πέραν τοῦ 
ποταμοῦ ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, 
πεζοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὄχθαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν 
ες , Ψ 4 ἃ 2 Ἂ, 3 ’ 3 , ἱππέων ὡς κωλύσοντας ἃ εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν ἐκβαίνειν. 
4. Ἦσαν δ᾽ οὗτοι ᾿᾽Ορόντα καὶ ᾿Αρτούχου, ᾿Αρμένιοι 
καὶ Μαρδόνιοι καὶ Χαλδαῖοι μισθοφόροι. ᾿Ελέγοντο 
δὲ οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύθεροί τε καὶ ἄλκιμοι εἷναι" ὅπλα 
δ᾽ εἶχον γέῤῥα μακρὰ καὶ λόγχας. ὅ. Αἱ δὲ ὄχθαι 
αὗται ἐφ᾽ ὧν παρατεταγμένοι οὗτοι ἦσαν τρία ἢ τέτταρα 

(8) 111..1..18.Ψ 

1. Κεντρίτην] “Τὴ6 Βυβίάη- 
ΟΠ αὶ οὗ {πε ρῥγεβεπὺ ἀδυ.᾽ Αἴη8. ἢ. 
166. 

Οη ὅΠ6 οοπῆπηθβ οἵ ΗἩγτγοδπὶα, οἢ 
[86 Οδϑρίδῃ. 
- Χαλδαῖοι] Οἵ. Ογτ. 111. 1. 7, 

- τῶν ὀρέων] Τῶν Καρδ. ο0η- 
ἤπηροπάᾶ βυιπῦ, αι αἰδύϊηχῖς ΒοΥ]ρ- 
ΤΟΥ αὐ ὁμοιοτέλευτα νυἱϊαγεῖ. ὃ. 

4. Μαρδόνιοι] ΑΥ̓ΤΟῚ 15 Τη6Π- 
ἐἰοπθα (Ογτ. Υ. ἢϊ. 88) 85 ἃ οῃϊοῖ 
οὗ ἴπ6 Ἡντοδπὶ; σΠΈποΘ 5. 60η- 
ἠθούατοβ ὑπαὶ {πΠ6 Μαγάοῃ! ἀντοὶώ 

Πα ϑέγαθ. χὶϊ. 5, γγῆο 8808 οἱ νῦν 
Χαλδαῖοι Χάλυβες τὸ παλαιὸν 
ὠνομάζοντο. 

ὅ. ὄχθαι ἅτε {πΠ6 56] ν]ηρ' ΤΟΟΚῪ 
51665 οὗ {π6 γᾷ ]δν, ΠγοῸρ ἢ  ΒΙΟΒ 
[88 ΥἹΡΟΙ τ, 681164 πέτραι, Ἰηΐτ, 
11, ἃπα ἄκρα, 28. 



158 ἘΧΡΕΘΙΤΊΟ ΟΥ̓ΒΙ.- [0---9. 

πλέθρα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον" ὁδὸς δὲ μία ἡ 
᾿ 

ὁρωμένη ἣν ἄγουσα ἄνω, ὥςπερ χειροποίητος " ταύτῃ 
ἐπειρῶντο διαβαίνειν οἱ “Έλληνες. 6. ᾿Επεὶ δὲ πειρω- 
μένοις τό τε ὕδωρ ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο, καὶ 
τραχὺς ἣν ὁ ποταμὸς μεγάλοις λίθοις καὶ ὀλισθηροῖς, 
καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι τὰ ὅπλα ἦν ἔχειν" εἰ δὲ μή ἐ ῆ Ἂ ΦΎΘΝΕ βῆ» Γ 
“ [2 , 5 , κ -“ Ἀ [τ ΕΙΣ 

ἥρπαζεν ὁ ποταμός" ἐπί τε τῆς κεφαλῆς τὰ ὅπλα εἴ 
τις Ὁ φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο πρὸς τὰ τοξεύματα καὶ 

ΝΜ , Ρ] “ “ Ἁ ᾽ “ ᾿ 

τἄλλα βέλη " ἀνεχώρησαν οὖν καὶ αὐτοῦ ἐστρατοπε- 

δεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. 

7. Ἔνθα δὲ αὐτοὶ τὴν πρόσθεν νύκτα ἦσαν", ἐπὶ 
τοῦ ὄρους ἑώρων τοὺς Καρδούχους πολλοὺς συνειίλεγ- 
μένους ἐν τοῖς ὅπλοις. ᾿Ενταῦθα δὴ πολλὴ ἀθυμία ἦν 
τοῖς “Ελλησιν, ὁρῶσι μὲν τοῦ ποταμοῦ τὴν δυςπορίαν, 
ὁρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν κωλύσοντας, ὁρῶσι δὲ τοῖς 
διαβαίνουσιν ἐπικεισομένους τοὺς Καρδούχους ὄπισθεν. 
8. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἔμειναν 
Σ Ὁ" ᾽ ’ » "»- “Ὁ Ἀ »Μ “- ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ὄντες. Ξενοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν " 
Μ 2 , Υ κὰ Ἁ Ρ] “ ΒΡ 4 

ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσθαι, αὗται δὲ αὐτῷ αὐτόμαται 
ἘΠῚ ἸῈ σ΄ “ ἃ , - ΄ 5 ’ 

περιῤῥυῆναι, ὥςτε λυθῆναι καὶ διαβαίνειν ὁπόσον ἐβού- 
λετο. ᾿Επεὶ δὲ ὄρθρος ἦν, ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσο-. 
φον καὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι" καὶ 
διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ. 9. Ὃ δὲ ἥδετό τε καὶ ὡς 
τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν ἐθύοντο πάντες παρόντες οὗ 

Ὁ) 1. ἵν. 8. (ὁ) 1.1. 6. Ὡ 

θ. οὔτ᾽] Ητυϊος τεβροπάεέ ἐπί τε. ἄδγο, νυν, Π|. δΆ, ἐο ἔϑαν οἵ. ὅ68 ᾿ 
Κ. Ατῃ. ΤΠυς. ΤΥ. 12, περιεῤῥύη. “ 
- εἰ δὲ μή] Ξε εἰ δὲ δἴΕΥ ἃ πθορᾶ- --- καλῶς ἔσεσθαι) 7λαΐ πιαΐέεγδ, 

εἶνο. Οἵ 11.1.8; Μαῖξ. 617,6; τσοιια ἐμγη οὐ τεοὶϊ. ἙἘἶναι Τρ 
761, 8600, ὅ. “Τῇ δὴν οὔδῈ αἰϊά.᾽ 6 Ἰοϊποᾶ ἰο ἂἃπ δᾶνευ στμθη ἢ 
-- ἀἄνεχ. οὖν.] Οὖν ἰηίχοάποοεβ ἰ5 ποῖ ἃ τῆϑγα οοραΐα, θὰξ μᾶΒ 

16. Δροιοβὶβ ἃ ἐΐλθ οοηδϑηθθηοθ ἴΐβ θβϑβθηίϊδὶ ποΐϊοπ οἵ δα δέθηοο. ᾿ 
οὗ (πΠ6 φῬγοάοβιβ. Οἵ. Μαῖις. 025. 7ε1, 375, 38. 80 ἴῃ [μδἰϊη, δὲς υἱέας 

8. περιῤῥνῆναι 1 ΞΡ ,οπι ϑγαΐ, Τοῦ. Ἀπάγ, . 1; δῃᾷ ἴῃ ΕΓΘΠΟΕ, 
δρουΐ; ἀγορί οὔ᾽: 50 εἰγοιηιδοῖη- δέγο ὑΐοπ, ὅτ. 

' 
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,ὔ ἃ Ν ς Ν Ν δ' ᾽ Ἁ » Ν »-» ΄ὔ 

στρατηγοί" καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἣν εὐθὺς ἀπὸ τοῦ πρώ- 

του. Καὶ ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ στρατηγοὶ καὶ 

λοχαγοὶ παρήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσθαι. 

10. ᾿Αριστῶντε δὲ τῷ Ἐενοφῶντι προςέτρεχον δύο 
͵ “ 

νεανίσκω" ἤδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ 
ἊἉ “ “- ᾽ 7] 

ἀριστῶντι καὶ δειπνοῦντι προςελθεῖν, καί, εἰ καθεύδοι, 
-“ “Ὁ “ 

ἐπεγείραντα ἃ εἰπεῖν εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλε- 
ἃ ΄ ». [ ͵7 ,ὕ 

μον. 11]. Καὶ τότε ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα 

συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ, κἄπειτα κατίδοιεν ἐν τῷ 

πέραν ἐν πέτραις καθηκούσαις ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν 

γέροντά τε καὶ γυναῖκας καὶ παιδίσκας ὥςπερ μαρσί- 

πους ἱματίων κατατιθεμένους ἐν πέτρᾳ ἀντρώδει. 12. 

᾿Ιδοῦσι δέ σφισι δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι διαβαίνειν " 
οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις ἱππεῦσι πρόςβατον εἶναι κατὰ 

- 3 ᾽ὔ Ν »ἢ᾿ » Ν 5 ,] 

τοῦτο. ᾿Εκδύντες δὲ ἔφασαν ἔχοντες τὰ ἐγχειρίδια 

γυμνοὶ ὡς νευσούμενοι διαβαίνειν " πορευόμενοι δὲ 
πρόσθεν διαβαίνειν πρὶν βρέξαι τὰ αἰδοῖα " καὶ δια- 

,ὔ Ἁ ὔ Ν «ς ͵7ὔ ΄ [4 

βάντες καὶ λαβόντες τὰ ἱμάτια πάλιν ἥκειν. 

18. Εὐθὺς οὖν ὁ Ἐενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ τοῖς 

νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευσε, καὶ εὔχεσθαι τοῖς φήνασι 
θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ λοιπὰ 
» Ὶ 5 , ὔ ᾿] Ρ] ᾿ ἥ Ὰ ,ὔ 

ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι. Σ᾽ πείσας δ᾽ εὐθὺς ἣγε τοὺς νεανί- 
σκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον " καὶ διηγοῦνται ταὐτά. 

» 

14. ᾿Ακούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς ἐποίε:. 

Σπείσαντες δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον συσκευά- 
ἕεσθαι, αὐτοὶ δὲ συγκαλέσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἐβου- 
λεύοντο ὅπως ἂν κάλλιστα διαβαῖεν, καὶ τούς τε ἔμ- 
προσθεν νικῷεν καὶ ὑπὸ τῶν ὄπισθε μηδὲν πάσχοιεν 
Βακόν. 15. Καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖ- 
σθαι καὶ διαβαίνειν ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύ- 

(6}1.5.1 

9. ἀπὸ τοῦ πρώτου] 81]. ἱερείου, ἃ5 ἰινῇ. ΥἹ. ν. 2, πὰ ΥἹ. 1, 23, 
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Ν γ ὦ » ς ΄ Ἁ ». »“ Α 

ματος, τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτι ὑπομένειν σὺν Ἐενοφῶντι" τὰ 
δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὃ ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων διαβαίνειν ὕγ χ μέσς . 

᾿] Ν ΄ “Ὁ τ 3 4 -“ 

160. ᾿Επεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν ἐπορεύοντο" ἡγοῦντο 

δ᾽ οἱ νεανίσκοι ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸν ποταμόν " ὁδὸς 
δὲ φ, 5 τὰ ἢ ὃ μ» ς , ὃ ὲ ἣν ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς τέτταρες στάδιοι. 

, ᾿ ᾽ “ ᾿} , «ς 

17. Πορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἀντιπαρήεσαν αἱ τάξεις 
-“ ς 7 Ἢ ὃ᾽ δὲ 3 Ἁ Ἁ ὃ ᾽ς Ὗ τῶν ἱππέων. πειδὴ δὲ ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν καὶ 
Ν " “ ΡΝ ϑ. Ἐν Ν ϑὲ.. Δ. κ᾿ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ, ἔθεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶ- 

τος Χειρίσοφος στεφανωσάμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε 
τὰ ὅπλα, καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλε " καὶ τοὺς 
λο Ἁ 3 Ζλ, ΝΜ Ἁ λό 9 θί. ἔ Ἃ χαγοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς λόχους ὀρθίους ἷ, τοὺς 

3 3 }} [4] Χ δ᾽ 2 ὃ Ὄ ἃ “ Ν ς ᾽ν μὲν ἐν ἀριστερᾷ, τοὺς δ᾽ ἐν δεξιᾷ ἑαυτοῦ. 18. Καὶ οἱ μὲν 
΄ ᾿ ΄ὕ 5 Ἀ ͵ - ᾿ ,ὔ 

μάντεις ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν ποταμόν" οἱ δὲ πολέμιοι 
, »-“" 

ἐτοξευόν τε καὶ ἐσφενδόνων " ἀλλ᾽ οὔπω ἐξικνοῦντο. 19. 
Ε Χ Ἀ Δ ὦ Ἃ ’ 5 ΄ ΄ « Ἐπεὶ δὲ καλὰ ἣν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρα- 
τιῶται καὶ ἀνηλάλαζον, συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες 
σ΄ Νι Ν 'Ψ ς α 5 “ ΄ 
ἅπασαι. Πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. 

20. Καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ " 
ὁ δὲ Ἐενοφῶν, τῶν ὀπισθοφυλάκων λαβὼν τοὺς εὐζω- 
νοτάτους, ἔθει ἀνὰ κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν 

δ Ἐ Υ Ἁ » Χ [οἷ ᾽ 7, 
κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿Αρμενίων ὄρη, 

, , ᾿. 

προςποιούμενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ 
(ΤΙΣ πὶ 38. 

17. ἀντιπαρ.) Τὴδς ἔγοορν οὗ 
(6 δπθιηγ 5) ἤογϑθο τιαροδοά 
(Δ]ομρβι 6- ορροβίίθ, ἢ. 6.) αὐγϑαδέ 
οπ ἐλ οἰδον εἱάο. [ 
- ἦσαν] 8611. οἱ Ἕλληνες. 
--- στεφανωσ. σαί ἴῃ ῬγΦ 1115 

Τη08 ογαύ Τ,ΔοΘαἀ τη 1185. )6 Εθρ. 
ΓΡΎΒΑΝ ὋΣ ᾿ 
-- ἀποδὺς] Ηαυΐηῃ εἐγὶρέ (Πίηι- 

8617.) ΤῊ βθοοπά δΔΟΥ. 885 ἃ τηϊά- 
416 βἰρηϊ , δῖ, ἀποδέδυκεν. Υ. 
ὙἾ1. 28. 
-- παρήγγειλε] 8611. ἀποδύντας 

λαμβάνειν τὰ ὅπλα. Κ. 

(ἢ 1Υ. ἢ. 11. 
18. ἐσφαγ.... εἰς τὸν ποταμόν. 

“Μδοίαθαηί ἴΐα αὖ βαηριίηθηη ἴῃ 
ἤμογα ραΐθγομίι ἱπ Πανίυτη.᾽ Ρ, 
αἱ Π.1.9. ΟΕ τοῦ. Υἱὲ 1|5 
πα Αὐτῖδη, ΑΠΔὉ. 1. χὶ. 10. 

19. σφάγια] Μὲοίηιδ. Νὸ ἱερὰ 
816 τηθηϊοηθα ποτὰ (οἵ. 1. γ11]. 15, 
ῃ.}, θδοδιιβ6 ἴῃ δου οῖηρ' ἴ0 ΤἼΨΘΥ 
ΟΥ 868 ροαβ, [Π6 δηΐγαιὶβ ὙγΈΓΘ ποΐ 
διγηπί, Ὀὰΐ Τσόντῃ ᾿πίο [Π6 τνδίοσγ. 
σε, γίγρ. ΖΞ". Υ. 238, 776; Ἀϊοῖ, 
Απί, Ρ. 8392. 

20. τὸν πόρον] ὅ66 ὃ ὅ, 0. 
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ἈΝ Ν ς “ «ς ᾿ « “ 

τὸν ποταμὸν ἱππεῖς. 21. Οἱ δὲ πολέμιοι, ὁρῶντες 
Χ Χ ᾽ ἈΝ " ᾽ Ἂ ο “ὃ “ 

μὲν τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, 
Ἴ ᾿ ἜΡΑΓ ν᾽ 26 , ᾽ »" ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ Ἐενοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμπα- 

᾿ , Ἁ ᾽ , 4 » . λιν, δείσαντες μὴ ἀποκλεισθείησαν φεύγουσιν ἀνὰ 
κράτος ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἔκβασιν ἄνω" 
5» Ν Ν Ἁ «ολ ΨΙ, »᾿ » Ν Ν 

ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγένοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς τὸ 
» ,ὔ ᾿] ς Ἁ ΑΙ » “ ς , 

ὄρος. 22. Λύκιος δ᾽ ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέωνξ 

καὶ Αἰσχίνης ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν πελταστῶν τῶν 
}} εἶ , 5 ᾿ ΕΣ 5 Ν ζΖ , ϑ 

ἀμφὶ Χειρίσοφον, ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ κράτος φεύγοντας, 

εἵποντο" οἱ δὲ στρατιῶται ἐβόων μὴ ἀπολείπεσθαι, 

ἀλλὰ συνεκβαίνειν ἐπὶ τὸ ὄρος. 328. Χειρίσοφος δ᾽ 
.-“ΔΩΣ , ᾿ ᾿ ε ͵ 5 0. 7 γ».2λ ὰ 

αὖ, ἐπεὶ διέβη, τοὺς μὲν ὑππέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ 

κατὰ τὰς προςηκούσας ὄχθας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέ- 
βαινεν ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους " οἱ δὲ ἄνω, ὁρῶντες 
μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας φεύγοντας, ὁρῶντες δ᾽ ὁπλίτας 
σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ 
ἄκρα. 

24. Ἐενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ἑώρα καλῶς γυγνο- 
μενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην πρὸς τὸ διαβαῖνον στρά- 
τευμα" καὶ γὰρ οἱ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἧσαν εἰς τὸ 
πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιθησόμενοι τοῖς τελευταίοις. 
2ὅ. Καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε, Λύκιος δὲ 

᾿) 3 ,ὔ 3 ΄ 2 ἴω 5 [ω] 

σὺν ολύίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε τῶν σκευο- 
, ς [ο φόρων τὰ ὑπολειπόμενα, καὶ μετὰ τούτων ἐσθῆτά τε 

Ἁ λ ω 

καλὴν καὶ ἐκπώματα. 26. Καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν 
ς ΄ ΟΣ ΚΕ: εἰ Ελλήνων καὶ ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε" Ἐενοφῶν δὲ 

,ὔ ,ὔ 

στρέψας πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία τὰ ὅπλα ἔθετο" 
(6) ΠΙ: ἢ. 20. 

21. τὴν ἃ. τ. π. ἔκβασιν] Τὴ6 τποιμγοα πο ἰο ὅθ ἰογὲ δοἠίηα, 
Ῥᾶβ5 ΠΌΤ {Π6 ΤΊΥΘΥΓ πΡ (ἰπίο {π6Ὸ “ἀπολείπ---Ποη Ῥοπθ Πποβίθβ, β6ᾶ 
τηου πα! 3) κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγεν. ῬΟΡ6 Θαυϊίεβ οὐ ρα] αϑίαϑ βιιοβ.᾽ Β. 
ἩἨσάτγοαολοα ἐἦο γοαά. ΟἿ. 5αρ. 17. 20. ἀκμὴν] “μδέ ἑΐοη. “1.6. ἄρτι, 

22. ἐβόων (ἑαυτοὺς) μὴ ἀπολ.1 ομηι φεααϊηιδ, πη ἐρϑίης. ἴιο- 
Τεριαπάθα «εοἱέδ, δλοιιέβ, ἰ. 6. οἷα- ὈδῸΚ δὰ Ῥῃγυπ. ρΡ. 128. Κ. 

ΝῊ 
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καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνωμοτίας Β ποιή- 

σασθαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ᾽ ἀσπίδας παρ- 

ἀγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος" καὶ τοὺς 
μὲν λοχαγοὺς καὶ τοὺς ἐνωμοτάρχους πρὸς " τῶν Καρ- 
δούχων ἰέναι, οὐρωγοὺς δὲ καταστήσασθαι πρὸς τοῦ 
ποταμοῦ. 

27. Οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισθοφύλακας 
τοῦ ὄχλου ψιλουμένους καὶ ὀλίγους ἤδη φαινομένους, 
θᾶττον δὴ ἐπήεσαν ὠδάς τινας ἄδοντες. Ὃ δὲ Χει- 
ρίσοφος, ἐπεὶ τὰ παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει 

παρὰ Ἐενοφῶντα τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας 
καὶ τοξότας, καὶ κελεύει ποιεῖν ὅ τε ἂν παραγγείλῃ; 
28. ᾿Ιδὼν δ᾽ αὐτοὺς καταβαίνοντας ὁ Ἐενοφῶν, πέμψρας 

ἄγγελον κελεύει αὐτοῦ μεῖναν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ 
διαβάντας " ὅταν δ᾽ ἄρξωνταιϊ αὐτοὶ διαβαίφνειν, ἐναν- 

τίους ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν ἐμβαίνειν ὡς διαβησομέ- 
νους, διηγκυλωμένους τὰ τοὺς ἀκοντιστάς, καὶ ἐπιβεβλη- Ὶ 

μένους τοὺς τοξότας" μὴ πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ " 
προβαίνειν. 29. Τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρήγγειλεν, 

(Οὐ πι- ἐν. 21. (ὦ ΤΥ. 8.1. (ἡ χ, 8; Π. ἢ: 4. 
(ΟΠ. ᾿ἷ. 6. (τι) ἢ. 28, ". ν 

- παρ᾽ ἀσπίδας Ηαυϊηρ ἀγαισπ 
αρ οαοἢ Ἐποπιοέῳψ ἵπ ἐδ Πἴπθ ἐὸ 
ἐΐο ἰοζέ; βδοῖ σοπηρᾶπν βιθρρ Πρ, 
ἰπΐο {π6 1Ππὸ ἰο {π6 εἴς οὗ ὑποβ8 
δἰτοδᾶν ποτ. Οἵ, ΤΥ. νἱ. θ. Παρ᾽ 

ἀσπίδας, οπ ἐδ δἠϊοια εἴ, ἱ. 6. {Πι6 

Ἰοἴ,85 παρὰ δόρυταθαπδοη ἐλογίνέ. 
- πρὸς τῶν Καρδ.. .. πρὸς τοῦ 

ποτ. Τοιναγάδ. ... πρὸς νλΓἢ σθη. 
(π 15 5 Εν ΙΟοΔ] πι586 6), 46- 
ποίθβ (φροβι0}) ἐοισαγδ, 7αοΐηῳ, 
ὅτς.--τοῦ (πηοῦοη) ἐοιναγά5---ποῦ 
ἐο-ττᾶθ οὈ͵οοῖ, ΤῊ6 δοοῦβ. 6χ- 
ῬΓΘ5565 δἰἴποὺ οὗ {Π656 τηθ δ] ηΡ98, 
ΤῊ πρὸς τοὺς Καρδ. 800. νᾶϑ 
ἐοισαγδ, ἃπμᾷ πρὸς ποταμὸν ἰο. 

(εἶν. 19; Π΄ ἵν. 1 1Υ̓.ΚῈ ὅθ ἢ 
--θυΐ πρὸς ποταμοῦ 15 ἐοισαγάξ, 
ἑ. 6. ΟΝ {Π6 5146 ἔδοϊηρ:---ἦλο γέρον, 
θοίῃ Ποῖδ δηᾶ 11. ἴϊ. 4. Ηδγοάοίπιβ 
Πὰ5 σρη. ἃπα ἀδο. ἱπ ὅπ6 58Π16 
βϑηΐθηςθ, 11. 121]. Τὸν μὲν πρὸς 
Βορέω ἐστεῶτα... τὸν δὲ πρὸς 
νότον.---Οἴ. Ατη. Τυο. 1. 62. 

28. αὐτοί] ΧΕΠΟΡΒΟΙΝ 8 ΡῬαγίυ. 
--- ἐναντίους 81}. ἐμβαίνειν. ---- 

ἔνθεν κ. ἔνθεν Τη6 88 (1π| ἔνγο ΘΌτη- 
Ῥδηΐθβ, 9Πη6) οπ; ϑαοῆ βαπᾷ (οἵ [Π8 
τοὐγθαϊπρ ρᾶτίγ.) 

---- διηγκ. ἃπα ἐπιβεβλ.} Ῥεγίδοίβ 
τη, “Τλοης ἐπ λαπά.... λαυΐπσ 
ἐλοὶν' αγγοιυϑ Πα θα (οι [Π6 βίτ]ηρ.)᾽ 
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ἐπειδὰν σφενδόνη " ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῇ, παιανί- 
θ »- » Ἃ ΄ ᾿ 2 δὰ δ᾽ 3 7 

σαντας θεῖν ἐς τοὺς πολεμίους " ἐπειδὰν δ᾽ ἀναστρέψω- 
σιν οἱ πολέμιοι καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὁ σαλπιγκτὴς 
σημήνῃ τὸ πολεμικόν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσθαι 
μὲν τοὺς οὐραγούς, θεῖν δὲ πάντας καὶ διαβαίνειν ὅτι 

Ἂν 

τάχιστα ἣ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμποδίζειν 
ἀλλήλους " ὅτι οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς ἂν πρῶτος ἐν 

“ , , τῷ πέραν γένηται. 
«ς “Ὁ 2 “Ὁ 5 7] 

80. Οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὁρῶντες ὀλίγους ἤδη τοὺς 
λοιπούς " πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν μένειν τεταγμένων 

« “ 

ὥχοντο ἐπιμελόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγίων οἱ δὲ σκευῶν 
οἱ δὲ ἑταιρῶν " ἐνταῦθα δὴ ἐπέκειντο θρασέως, καὶ 
ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. 851. Οἱ δὲ “Ελληνες 
παιανίσαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς " οἱ δὲ οὐκ 
ἐδέξαντο" καὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς 
ὄρεσιν ἱκανῶς πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ 

Ν ᾽ - “ εἶ ς “ ς 2 7 

τὸ εἰς χεῖρας δέχεσθαι οὐχ ἱκανῶς. 82. ᾽Εν τούτῳ ση- 

μαίνει ὃ σαλπιγκτής " καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον 
πολὺ ἔτι θᾶττον, οἱ δὲ “Ελλληνες τἀναντία στρέψαν- 

»», Ν “ τ ἢ ΄ - 

τες ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. 88. Τῶν 
Ν ΄ 4 ,ὔ ᾽ , ΄ » 

δὲ πολεμίων οἱ μέν τινες αἰσθόμενοι πάλιν ἔδραμον 
Ν 

ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν - 
οἱ δὲ πολλοί, καὶ πέραν ὄντων τῶν ᾿Ελλήνων, ἔτι 

Χ ον ΄ ς ΟΡ. 7 

φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. 84. Οἱ δὲ ὑπαντήσαντες 9 

να. 19. (Ὁ) 1 5 

29. ψοφῇ] ΑΔΌ ἰούα ἰδ]οσυτῃ 31. ὡς μὲν... ΤΌΥ (ΒΟΥΥΙΒΡῚ ἷπ 
Βοβίϊμπτμη. Κὶ. 
- σημήνῃ τὸ πολ.].. ϑοιηά α 

ολαγρο, ἴο Ῥτθοϊριταΐα [ῃ8 ΘηΘΙΏ ν᾽ 8 
διρμῦ, Οἵ, 8 52. 
- στρ. ἐπὶ δόρυ ἣγ.1 Τὸ ἴδοα 

δῦουϊ ἰο {π6 τἱρῦ, πὰ ἰμαὺ ἐπ6 
δἰπαχηοβῦ τηθῃ οὗ ΘυΘΥῪ ἢ]6 5ῃου}α 
Ἰεδα ἴῃ6 τᾶν. ὅϑ'ρ6 1). 

τηοιιηὐδ78, 707" ηιοτγζαϊρι σαΥ̓ΖαΥγ : 
80 η6 ἀδγιηδη 72127., δηα [,δἰ. μέ, 
“ἩομηΟ δοαΐιβ, μέ δῖοα]ι5.᾽ ΟἹΟ. 
Ταβος ἵν 10. δ ὭὍδ 56. 12: (ΟἿ 
Ὄυκ. Τμαο. ΤΥ. 84. 

34, οἱ δ᾽ ὑπ.] ΜΙ|ΠῸ65 ἃ ΟΠ οτῖ- 
ΒΟΡΏΟ ΒΌΒΙΩΪβδὶ. ὃ 27, 28. 5. 
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ἀνδριζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες, 
φΦ [ο . »- [οὐ ’ , Ἀ ὕστερον τῶν μετὰ Ξενοφῶντος διέβησαν πάλιν " καὶ 

κ 7 
ἐτρώθησάν τινες καὶ τούτων. 

[1--4, 

ΠΑΡ ΥΥΤΥ͂Σ 

Ἐπεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας 
" 7 Ἅ - » , ’ Ὁ“ Ἁ “ 

ἐπορεύθησαν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας πεδίον ἅπαν καὶ λείους 

γηλόφους, οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας " οὐ γὰρ 
ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους 
τοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. 2. Εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο 
κώμην ἃ, μεγάλη τε ἣν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπη, 
καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν" ἐπι- 
τήδεια δ᾽ ἣν δαψιλῆ. 8. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν 
σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα, μέχρις ὑπερῆλθον 
τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπο- 
ρεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πέντε καὶ δέκα 
ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν. Οὗτος δ᾽ ἦν καλὸς μὲν 

’ .] ν “ Ἁ Ν Ἁ Ἀ . ἶ “ 

μέγας δ᾽ οὔ - κῶμαι δὲ πολλαὶ περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. 

4, Ὃ δὲ τόπος οὗτος ᾿Αρμενία ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς ἑσ- 
πέραν. ὝΠπαρχος ἦν δ᾽ αὐτῆς Τηρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ 

“ εἶ ε ᾿. ἢ ᾽ Ἁ 

φίλος γενόμενος - καὶ ὁπότε παρείη, οὐδεὶς ἄλλος 

ὡ τι ὁ ἃ. 

1. πεδίον] ἴῃ Δρροβ. ἢ ὁδὸν ππ- 
ἀογβίοοα. αάεο α νιαγοῖ ἐλγοισὴ 
Α., αἰϊ ρίαῖῃ. Λείους, Βιπο ἢ, ἕἑ. 6. 
νϊϊμουῦΐ τοΟΚβ. 

2. κώμην ΟΟΥΤΕΒΡΟμαβ ἢ 
τηοάθσῃ ϑεγέ (ΤΙρσταποοογίαδ.) 
-- σατράπῃ] Οτοπίας (1Π|. τ. 

17), γο πὰ Τιγθαζιιβ ὩΠ6ΘΓ 
Ὠἷπ| ἃ5 ὕπαρχος (8 4). Ἰυϑὲ ἃ5 Τὰ- 
ΤΊΟΒ γγ85 ὉΠΟῪ ΤΊΒΒΔΡΠΘΓΠ65. ΤΟ. 
ὙΠ1Ε. 81. 

ὃ. Τίγρητος π.ἼῚ πο οὗ ἐπε 
τηοϑὺ δαβίουν οἵ 15 ἐγ θυ ΑΓ 68. 
(868 Αἰἴπϑυν. 171... 2.) ΤῺΒ τηδῖῃ 
ὈΓΔΠΟΝ ΤΙβῈβ ΠΟ ἢ ἰθ {π6 νγεβί οὗ 
[86 Οτϑοκ τουΐθ, ἀθονα Π ΔΥΌ Έ ΚΟΥ. 
- τηλεβ.1 Κάγά-δά, ἃ ἰτὶρθα- 

ἰαστν οὗ {ῃ6 ΕὈρΡΗγαΐθβ. Αἴηϑνν. 
Ῥ. 172. 

4, φίλος γενόμενος] Οἵ. π. 1. 
ΥἹΠ. 1, δπὰ ΡΙυΐ. Ατί. 24, 27. 
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, ΄ 

βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. ὅ. Οὗτος προςή- 
) 53 λασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἑρμηνέα εἶπεν 

ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι. Τοῖς δὲ 
στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀκοῦσαι" καὶ προςεέλθόντες εἰς 
» 7 » , , ΄ ς ᾿Ὶ Φ “ Ἷ 

ἐπήκοον ἠρώτων τί θέλοι. 6. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι σπεί- 
σασθαι βούλοιτο ἐφ᾽ Ὁ ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς “Ελληνας 

“ , , Ν - «ὦ 7 

ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους καίειν τὰς οἰκίας, λαμβάνειν τε 
}] “ “ 4 5» “ “-“ 

τὰ ἐπιτήδεια ὅσων δέοιντο. "Ἐδοξε ταῦτα τοῖς στρα- 
τηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ τούτοις. 

7. ᾿Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς διὰ 
7 ’ ͵7 εὴ ὔ Ἁ “ 

πεδίου παρασάγγας πέντε καὶ δέκα" καὶ Τηρίβαζξος 

παρηκολούθει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἀπέχων ὡς 
’ , Ν » 7 » Χ , 

δέκα σταδίους " καὶ ἀφίκοντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας 
πέριξ πολλάς, πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. 8. 
Στρατοπεδευομένων δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν 

7 ᾿ {2 Β “Ὁ Ν 4 ἃ πολλή" καὶ ἕωθεν ἔδοξε διασκηνῆσαι τὰς τάξεις καὶ 
τοὺς στρατηγοὺς κατὰ τὰς χώρας" οὐ γὰρ ἑώρων πο- 
λέμιον οὐδένα καὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διὰ τὸ πλῆθος 

“ [ή 3 “ 53 ΄ δ , 

τῆς χιόνος. 9. ᾿Ενταῦθα εἶχον [πάντα τὰ ἐπιτήδεια, 
σ 3 Χ » ΄ ς “Ὁ “Ὁ " Ἁ ΚΞ. 

ὅσα ἐστὶν ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις, 
2 , » ψ [ο Χ » ἀσταφίδας, ὄσπρια παντοδαπά. Τῶν δὲ ἀποσκεδαν- 
νυμένων τινὲς ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι κατί- 
ὃ 7 Χ Α Χ Ν Ζ 

οἱεν στράτευμα, καὶ νύκτωρ πολλὰ πυρὰ φαίνοιντο. 

10. ᾿Εδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι 
διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν τὸ στράτευμα πάλιν" 

(Ὁ) ἢ. 19. 

ἤ. πεδιόυ] ΤῺ ρ]αὶπ οἵ Μυβῃ, 
{86 ἰαθὶθ-Ἰὰπα οὗ Αὐτηθηΐα, αὖ 8ἢ 
ἀγεγαρο οἰογαίοη οὗ 4,200 ἔδεε 
δΌονα {ΠπΠ6 568. Αἰπβυ. Ρ. 172. 

8. χιὼν πολλή] [Ι͂π {μὶ5 αἴ5- 
ποῦ “ἷπ {Π6 δαὺὶν ρΡατί οἵ ὅ6ῃ- 
ΤΕΙΩΌΘΥ, ᾿ἰ ἔγτοΖθ ΚΘΘΗ]ν ΘυοσῪ ὨΙρΐ, 
ΔΙ Πουρ {ῃ6 τηϊα- ἀν 8 ψγὰϑ 

501] Ῥουγου].᾽ ΑἸη8. Ρ. 174; 56ὲ 
Ὠϊοᾶ. 516. ΧΙΝ. 28. 
-- ἕωθεν] “ Ιπηχηθαϊαίο]ν ἔγο ΠῚ 
ἀδγ-Ὀγοακ ; 80 ὅ46 ἐογέϊά υἱριϊά." 
7611, 532. 

0: ἑεῤεῖα] Οἵ. γε. τ ΕΣ 
δια Ἰηΐ. Υ. νἱῖ. 18. 
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5 “ »“ 

ἐντεῦθεν συνῆλθον: καὶ γὰρ ἐδόκει συναιθριάζειν. 
11. Νυνκκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν ἐνταῦθα ἐπυπίπτει χιὼν 
ἄπλετος, ὥςτε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώ- 

πους κατακειμένους" καὶ τὰ ὑποζύγια συνεπόδισεν 
ἡ χιών " καὶ πολὺς ὄκνος ἦν ἀνίστασθαι " κατακειμέ- 
νων ὃ γὰρ ἀλεεινὺν ἃ ἦν ἡ χιὼν ἐπιπεπτωκυῖα ὅτῳ μὴ 

"] -“ 

παραῤῥυείη. 12. ᾿Επεὶ δὲ Ἐενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς" 
Ἃ Χ 
ὧν ἀναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχα ἀναστάς τις καὶ ἄλλος 
» “ 3 , » ᾽ ε , Ἁ «ς ἐκείνου ἀφελόμενος ἔσχιζεν. ᾿Εκ δὲ τούτου καὶ οἱ 
γ Ρ] Ἄ ἴω », Ἁ 2 , Ἁ ἄλλοι ἀναστάντες πῦρ ἔκαιον καὶ ἐχρίοντο" 18. πολὺ 
γὰρ ἐνταῦθα εὑρίσκετο χρίσμα, ᾧ ἐχρῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου, 
σύειον καὶ σησάμινον καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν 
καὶ τερεβίνθινον " ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μύρον 
εὑρίσκετο. 

-“ Ψ 

14. Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι 
κατὰ τὰς κώμας εἰς στέγας. Ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται 

Ἁ - - τ ἊΨ 3 ον Ἁ “ Ν 

σὺν πολλῇ κραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἔθεον ἐπὶ τὰς στέγας καὶ 
τὰ ἐπιτήδεια " ὅσοι δέ, ὅτε τὸ πρότερον ἀπήεσαν, τὰς 

δ᾿ ὟΣ ὈΑΜΌΨ , φ Ἁ 2 ͵ , 50. " 

οἰκίας ἐνέπρησαν ὑπὸ ἀτασθαλίας, δίκην ἐδίδοσαν 
κακῶς σκηνοῦντες. 1. ᾿Εντεῦθεν ἔπεμψαν τῆς νυκ- 

νΝ 7, “ » ΄ ΑΒΘ. ἈΝ 
τὸς ΖΔημοκράτην Τεμενίτην, ἄνδρας δόντες, ἐπὶ τὰ ὄρη 
» » ΕΥΕ ΄ ᾽Ν κ 7, 
ἔνθα ἔφασαν οἱ ἀποσκεδαννύμενοι καθορᾶν τὰ πυρά" 
οὗτος γὰρ ἐδόκει καὶ πρότερον πολλὰ ἤδη ἀληθεῦσαι 

(δ) γ. ἐδ, 12, (ἀ) 1Π|.. 295. ὟΝ 

10. ἐντεῦθεν -Ξ- ἐκ τούτου (1. 11. 15. τὰ μὴ ὄντα δ6.1.. .. 77 δῃγ- 
17), ἐπογδιεροη, οὐ αοοογαϊηρίν. 

12. ἐκείνου ἀφ. Οἵ, Μαῖίί, 412, 
ΟΡ5. 

18. χρίσμα] “ Τὔηρφειιοηζειηι Οηλ-- 
ηῖπο, 564 Ῥτορτ. μησιοηξιηι ΟΥ̓ α8- 
δέιι5.᾽ Ρ, Ἡρτα πβθα ἰπβίδδα οἵἉ οἱΐ, 
ἴο Ἰυθτϊοαΐθ ὑμ6 Ὀοᾶγν. Ὁ. Ρ]Ἰη, 
ΧΧΥΤΙΙΠ. 87. μύρον, α 7᾽αγγαπέ 
οἰηἰπηθπῦ. 
- ἐκ τῶν π.7᾽ 561}. ἀμυγδαλῶν, 

αυοὰ Ἰαϊεῦ ἰῃ ἀμυγδάλινον. Ρ. 

[Π]ηρ᾽ νγὰβ ποΐ, ἢ6 σϑργδβθηΐθα 1ΐ ἃ5 
γιοΐ δοῖηιψ.᾽ Οὐ παραῦνϑϑβ {Π6 Ρδγίϊο. 
ΔΌΒΟΙ ἴον, μὴ οοπαϊξομδ!ν, Ὀοίηρ' 
86 θη ἃ σοπαϊίίομαὶ οἴδυβα 

ΟΙΉΔΥ Ὀ6 βιιθδιϊ αϊοα : 
ὁ οὗ πιστεύων ἰδ 4αΐ ποη οΥΘαΪΌ, 
ὃ μὴ ..... 8ὶ αυ]8 πΠοη Ο16- 

ἀαί. 7161, 740, 1 ; 866 ΑτῊ. ΤΈϊΟ, 
0.110, (ὅσους μὴ - .): Ηδιπῃ.ὴρ- 
Ὡ. 267. 
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τοιαῦτα, τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ 

ὄντα. 10. Πορευθεὶς δὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδεῖν, 

ἄνδρα δὲ συλλαβὼν ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον Περσικὸν 
καὶ φαρέτραν, καὶ σάγαριν οἵανπερ καὶ αἱ ᾿Αμαζόνες 
Ε ᾽ , Ν Ἁ Μ , 

ἔχουσιν. 17. ᾿Ερωτώμενος δὲ ποδαπὸς εἴη, Πέρσης 

μὲν ἔφη εἶναι, πορεύεσθαι δ᾽ ἀπὸ τοῦ Τηριβάζου στρα- 
᾽’ [τὰ » ὃ 7 ς δὲ » , ἔ 

τεύματος, ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι. Οἱ δὲ ἠρώτων 

αὐτὸν τὸ στράτευμα ὁπόσον τε εἴη καὶ ἐπὶ τίνι συν- 
εἰλεγμένον. 18. Ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Τηρίβαζος εἴη ἔχων 
τήν τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χάλυβας ἕ καὶ 
Ταόχους " παρεσκευάσθαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ τῇ 
ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς, ἧπερ μοναχῆ εἴη 

͵ "] ᾿ τ 7 δὲν ἐΌΡ 
πορεία, ἐνταῦθα ἐπιθησόμενον τοῖς “Ελλησιν. 

19. ᾿Ακούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στρά- 
τευμα συναγαγεῖν " καὶ εὐθὺς φύλακας καταλυπόντες 
καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι, Σ᾽ οφαίνετον Σ᾿ τυμφά- 
λιον, ἐπορεύοντο ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν ἁλόντα ἄνθρω- 
πον. 20. ᾿Επειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελ- 

τασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ 
37 Α ς “ » 2 3 ’ " ϑνι ἣ, 

ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ 

τὸ στρατόπεδον. 21. Οἱ δὲ βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν 
θόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευγον ὅμως δὲ καὶ 
5 , ’ »“" 4 Ἂς [τς 5 

ἀπέθανόν τινες τῶν βαρβάρων, καὶ ἵπποι ἥλωσαν εἰς 
" Ἁ ε Ἁ «ς 4 «7 ἃ » 8. δὲ 

εἴκοσι, καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τηριβάζου ἑάλω, καὶ ἐν αὐτῇ 

κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα, καὶ οἱ ἀρτοκόποι 
Ν ς » ΄ ΄ὔ 53 3 Ἀ Ἀ 

καὶ οἱ οἰνοχόοι φάσκοντες εἶνα. 22. ᾿Ἐπειδὴ δὲ 
ἐπύθοντο ταῦτα οἱ τῶν ὁπλιτῶν στρατηγοί, ἐδόκει 

(Ὁ) ΤΠ νυ: 14, (6) νἱ. ὅ. 

18. Οοπδίσιι. παρεσκ... ὧς... [Υ̓, ν. 7.; ἱπῖ, γν. 24, ἥλω, --- 
ἐπιθησόμενον. 1. ἰ. 6; 761, 090. Τοπίὶοδ, 5ΒγΠποορ. ΤΥ Αὐἰἰΐς ἑάλω. 
- ἧπερ μοναχῆ)] Βῳ τιυλίολ τῦὍαν --- καὶ οἱ ἀρτ. Ῥοΐεδί οομδίσαϊ 

οπῖψ. οἱ φάσκοντες εἶναι ἀρτοκ..., καὶ οι 
- ἐνταῦθα. 8611. ἐν τοῖς στ. φάσκ. εἶναι οἰνοχόοι. Κ. 
21, ἥλωσαν---ἀλω] Οἵ, Οντ. 
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αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, μή 
τις ἐπίθεσις γένοιτο τοῖς καταλελειμμένοις. Καὶ 

4 0 λ ΕῚ 7, “ 7 : 4 δ 5 

εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπυγγι ἀπήεσαν, καὶ ἀφι- 
κοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

ΟΑΡΙΗΤ γχ. 
-» “ ἐ , 50" , 5 “ ! - 

1. Τῇ ὃ ὑστεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναι ὅπῃ δυναιῖντο 
τάχιστα, πρὶν ἢ συλλεγῆναι τὸ στράτευμα πάλιν καὶ 

-“ Ν ΄ δ' ᾽ Ἁ 3 

καταλαβεῖν τὰ στενά. Σ᾿ υσκευασάμενοι δ᾽ εὐθὺς ἐπο- 
΄ Ἢ ͵ Ν - ͵ » ΄, 

ρεύοντο διὰ χίονος πολλῆς, ἡγεμόνας ἔχοντες πολλούς " 

καὶ αὐθημερὸν ὑπερβαλόντες τὸ ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν 
ἐπιτίθεσθαι Τηρίβαζος κατεστρατοπεδεύσαντο. 2. ᾽Εν- 
τεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρα- 
σάγγας πέντε καὶ δέκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, 

ἈΝ ΄ 3 Ἂ “ Ἁ ἈΝ 5 , καὶ διέβαινον αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν" 
ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ αἱ πηγαὶ οὐ πρόσω εἶναι. 8. 
ΓΕντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου 
σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πέντε καὶ δέκα" ὁ δὲ 
τρίτος ἐγένετο χαλεπός, καὶ ἄνεμος Βοῤῥᾶς ἐναντίος 
ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς 
᾽ θ ,ὔ ΒΕ θ ὃ} [] ΄7 Υ "᾿ Ὀ 

ἀνθρώπους. 4. Ἔνθα δὴ τῶν μάντεών τις εἶπε 

σφαγιάσασθαι τῷ ἀνέμῳ " καὶ σφαγιάζεται" καὶ πᾶσι 
δὴ περιφανῶς ἔδοξε λῆξαι τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος. 

(8) 1: ὃ. (Ὁ) 1. δἰ. 14. 

2. Εὐφράτην] Τα Μυτάα-Ξύ, Καηαηύβ. Αἰηβ. Ρ. 176. 
ΟΥ̓ ΘΑϑίοαΥ ὈΓΔΠΟΝ οὗ ΕἸΡΗγαΐαβ : 8. ὁ δὲ τρίτος] 8.61]. σταθμός. 
[6 νγϑϑίθυῃ ὈΓΔΠΟΝ 15. 501} οα]θ ἃ --- ἀποκαίων] “ [αἰλπὸ 5] ῸΥ 
Ρηναΐί. Τὴ ροϊπίύ σοῦ {πον ἀδ ἔρουβ οἴξβοίι ααμθγ6 αἸουπηί, 
ΟΥΟΒΒ6α πηιϑύ ἤν ΒΘΘὴ δὖ οὐ ἀῦουα αὖ ὙΊγρ. α΄. 1. 92 ; ΡΙη. ΧΥ͂ ΤΙ. 24.᾽ 
Μεϊαζ-ρηϊγτα : Ὁ 18 ποῦ ἔογάδθὶα 5. Αδα. Οἷς. Π, Θυϊηΐ. Ἐτ, 11 δῃὰ 
αἴτεον 105 Ἰαποίίομ τ {Πη6 τἰνεῦ οὗ 8, ΡὨΠ. 18. 
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ἮΝν δὲ τῆς χιόνος τὸ βάθος ὀργυιά" ὥςτε καὶ τῶν 
ς ͵ Ἁ “ 3 ͵ ἈΝ ᾽ 7, Ἀ 

ὑποζυγίων καὶ τῶν ἀνδραπόδων πολλὰ ἀπώλετο, καὶ 
τῶν στρατιωτῶν ὡς τριάκοντα. ὅ. 4Διεγένοντο δὲ τὴν 

͵ Ὁ , ͵ 9. Φ 5 “ “ 7 

νύκτα πῦρ καίοντες " ξύλα δ᾽ ἣν ἐν τῷ σταθμῷ τολλά' 

οἱ δὲ ὀψὲ προςιόντες ξύλα οὐκ εἶχον" οἱ οὖν πάλαι 
ἥκοντες καὶ τὸ πῦρ καίοντες οὐ προςίεσαν πρὸς τὸ 
πῦρ τοὺς ὀψίζοντας, εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς 
ἢ ἄλλο τι ὧν ἔχοιεν βρωτῶν. 6. [Ἔνθα δὴ μετεδίδοσαν 
ἀλλήλοις ὧν εἶχον ἕκαστοι. Ενθα δὲ τὸ πῦρ ἐκαίετο, 
διατηκομένης τῆς χιόνος βόθροι ἐγένοντο μεγάλοι ἔςτε 
ἐπὶ το δάπεδον" οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάθος τῆς 
χιόνος. 

5 ἴω Ἁ ο »] “Ὁ φ 7 - 3 

7. ᾿Ἐντεῦθεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπο- 
“ Ν , Ν Χ “ » 7 3 ρεύοντο διὰ χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐβου- 

λιμίασαν. Ἐξνοφῶν δ᾽ ὀπισθοφυλακῶν καὶ καταλαμ- 
βάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων ἠγνόει ὅ τι τὸ 

΄ » 2 Χ Ἄϊω Δα , Ε] “ Ἂ 3 7 

πάθος εἴη. 8. ᾿Επειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων 
Ψ Ἁ Ἂ 5 ΄ » Α ὅτε σαφῶς βουλιμιῶσι, κἄν τι φάγωσιν, ἀναστήσονται, 
περιιὼν περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτόν, 

διεδίδου καὶ διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους παρα- 
τρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν. ᾿Ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, 
» ,ὔ δ κα “ Ἃ ΄ 

ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. 9. ΠΟορευομένων δὲ Χειρί- 
ν ᾽ Χ 4 Χ , 3 - Ἀ 

σοῴος μὲν ἀμφὶ κνεφας πρὸς κώμην ἀφικνεῖται, καὶ 

ὑδροφορούσας ἐκ τῆς κώμης γυναῖκας καὶ κόρας πρὸς 
τῇ κρήνῃ καταλαμβάνει ἔμπροσθεν τοῦ ἐρύματος. 

ὅ. μεταδοῖεν. .. πυρούς] Μαίί. 
900, 8. Ηδο εοϑὺ Ἰοριτπηα Βυ}5 
ΨΘΙΌΪ σοηβίγτιοίϊο,---αὐιδα Ὁ] ρσϑηϊ- 
ἄνο ἡπηρίταγ, ἰούαπι ΘΧΡΥΪΘΗἰὶ 
(8. 6), δοουβαίνιιβ μέρος βυθαπά!- 
Θηαιι5 εβδί. Κὶ 
8. διδόντας] ΡΙῸ απὸ δώσοντας 6Χ- 

Ῥϑοΐδυθυῖβ, απο δτημηο0 5 θβίδῃ- 
Εἶν: υἱσα ἐπηριίαγ, Το. 8, Κ. 

-- τοῖς βουλιμιῶσιν ῬΘΥΠΔΡ8 
ο]Π]ονγΒ παρατρέχ. ἰο γῆ τ ἕο 
(απ τουηδὶη ὄψ) : 1 80, Ὁ 15 1Π6 
βδτηθ Κιπα οὗ αὐτιαροά δχργθβϑίοη 
(οοηϑίγιοξίο ργΩσηαΉ 5) ἃ5. ΟΟΘΟῚΓΒ 
ΓΝ. υἱ. 17, δὰ ΥἹ. εἴ. 28. 80 
Ρ, ([πᾶεχ.) " παρατρέχ. τινίΞε αο- 
ΟὨΥΥΘΥ.᾽ἢ 



170 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. [10--18, 
10. Αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. Ὃ δ᾽ ἑρμηνεὺς 

Α͂ν ( κα Ἁ ΄ “ Ἀ 
εἶπε Περσιστί ὅτι παρὰ βασιλέως πορεύοιντο πρὸς 

τὸν σατράπην. Αἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα 
εἴη, ἀλλ᾽ ἀπέχοι ὅσον παρασάγγην. Οἱ δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ 
ἣν, πρὸς τὸν κωμάρχην συνειςέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα 

᾿ ΝΕ ε " ͵ Ἀ ς ᾿ 
σὺν ταῖς ὑδροφόροις. 11. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ 
ὅσοι ἠδυνήθησαν τοῦ στρατεύματος ἐνταῦθα ἐστρατο- 

7 »“ ΘΕ “Ὁ“» ε Ἁ ͵ὔ 

πεδεύσαντο " τῶν δ᾽ ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι 
διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυκτέρευσαν ἄσιτοι καὶ ἄνευ 
πυρός - καὶ ἐνταῦθά τινες ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν. 
12. ᾿Εφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινές, 
καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαζον, καὶ ἀλ- 
λήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ᾿Ελείποντο δὲ καὶ τῶν 
στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς 
ὀφθαλμούς, οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν 
ποδῶν ἀποσεσηπότες. 18. ἮΝν δὲ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς 
ἐπικούρημα τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι ἔχων πρὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν πορεύοιτο" τῶν δὲ ποδῶν, εἴ τις κινοῖτο 

12. διεφθαρμένοι. .. τοὺς ὀφθ. 
Οὗ Μαῖα. 422,8; Ατη. 6. Ρ. 127. 

13. ἐπικούρημα τῆς χιόνος. ... 
τῶν ποδῶν.) Ργοΐοοΐξίζοη ἀγαϊπδέ 
ἐλο δβποῖσ ζογ ἴῃ6 ἔδεί. (ΤῊ}6 ραγί 
Ρτγοίθοϊβα τγὰβ 1υ8ὲ Ὀεΐοτα ἴῃ {Π6 
ἀαἴϊνα.) Τὴ ἀδρεπάθηΐ σϑηϊενα 
ΤῊΔΥ ὈΘΑΓ Δἰπηοϑί δὴν στϑἰδίϊοη ἴὸ 
15 σουθυπίησ ποὺ [Πδΐ {Π6 60η- 
ἰοχί βυσροβῖβι [ᾧ δχρῦθββθβ ΤΏ ΠΟ 
[86 βᾶτηδ γᾶστι ἱπαθῆπιία το] δίῃ 
τ Οἢ ἰπ ἘΠΡΘΊΒΗ 15 βιριηϊῆθα Ὀγ 
ἴῃ τοραγά οἵ, ----' πιτῃ ταβρϑοΐ ἴο,᾽ 
ἄχο..,---ἰῃ σϑη. ποῖ Ὀαδὶπρ ἴῃ ρ6- 
ΘΓ] ἐμαὶ 2) ηι ΒΟ {π6 οὈ͵δοί᾽ 
(σοί ΠΟΥ ἱπηπιθαϊδίθ οὐ γοπηοίθ) οὗ 
16 ἢγβί ποὺπ 15 ΒιΡΡ!Π6α το {Π6 
τηϊηά. ΤῊ ἐπικούρημα Πὰ58 ποδῶν 
ἴον {π6 ἰπϊηρ Ῥγοϊθοΐεά, ἀπά χιόνος 
{π6 {μϊηρ (ἢ τοβρθοῖ (0, ἑ. 6.) 

αἀγαϊπεέ ὙΠΪΟΝ φτοΐθοϊοη 15 Το- 
αυϊτεά. 80 εὐνοία τῶν Ἑλλήνων 
(σι. 20). Οοοά εὐῖϊ! (πὶ τοβρεοῖ 
10) ἐλ Ογεοῖβ, 1. 6. 7ὼῪ ἴῃ θπ; 
αἰσχύνην Κύρον (Π|Ι. 1. 10.) 
ϑλαηιθ (πὶῖῃ τοβρεοΐ 0) Ουγιϑ, 
Ϊ. 6. δὲ {πουρῃΐ οἵ Ἠΐπὶ ; ὅρκοι 
θεῶν (11. ν. 7). Οαέλε (πὶ τα- 
Βρεοῦ ἰὼ) ἔλθ σοΐς,---οῦν ἴμ6πὶ. 
Ὴ ἔμοβα σοτῆραᾶγα ἐπα 1 δἰη 
«“εβἰ ἀθυϊυτη ἐπ ᾿---- ῬαᾶοΥ ραΐγίδ,᾽ 
“δ ρῖο Ποὶ,᾽ ἄς. ἄα. 

ΒΌΘΙ 4150 τηδᾶὺ Ὀ6 15 ἔογτοθ πῃ 
Ῥ͵ΓΘΡΟΒΙ ΟΠ5 ἴῃ Οᾶ565 ὙὙΠΘΓΘ 15 56 
15. σομβι ἀογθα ΔΠΟΙΏΔ]ΟΙΒ ; 6". ΟἿ". 
πρὸς τοῦ ποταμοῦ, πρὸς Καρδούχων, 
(ΞΡ. 111. 26), ἐοισαγάς (πὶϊῃ τὸ- 
βρεοῦ 0) ἐλθ γίσο; ἄς. ἐπὶ 
λόφου, οα (σι ταβρεοῖ 0) α΄ 
λὲμ. ᾽ 



14----18.] τὰ ΓΑ Ὑ, ΨΚ] 
ἃ ,ὔ ς ’ὔ », Ν Ι] Ἃ ᾽ὔ ς ͵7 

καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι, καὶ εἰ τὴν νύκτα ὑπολύοιτο. 
14. “Ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο, εἰςεδύοντο εἰς 

, οὕς, 

τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες καὶ τὰ ὑποδήματα περιεπήγ- 
νυντο  " καὶ γὰρ ἦσαν, ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα 
ὑποδήματα, καρβάτιναι αὐτοῖς πεποιημέναι ἐκ τῶν 

, [οὶ Ν Ἂ, ’ μὴ 5» ΄ 

νεοδάρτων βοῶν. 15. Διὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀνάγκας 

ὑπελείποντό τινες τῶν στρατιωτῶν " καὶ ἰδόντες μέλαν 
ὔ Ἀ Ἁ }] “ ᾽ , Ἁ , ΡΜ 

τί χωρίον διὰ τὸ ἐκλελουπέναι αὐτόθι τὴν χιόνα, εἴκαζον 

τετηκέναι. Καὶ τετήκει διὰ κρήνην τινὰ ἣ πλησίοΡ 

ἣν ἀτμίζουσα ἐν νάπῃ" ἐνταῦθ᾽ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο 
4 “ 

καὶ οὐκ ἃ ἔφασαν πορεύεσθαι. 106. Ὃ δὲ Ἐενοφῶν 
Ε » ΄, Ε Υ 3 “Ὁ ᾽ »-“»" 4 

ἔχων ὀπισθοφύλακας, ὡς ἤσθετο, ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ 
, Ἂ [οὶ ἈΝ Ἷ, ᾽ὔ μὰ “ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μὴ ἀπολείπεσθαι, λέγων ὅτι ἕπονται 

πολλοὶ πολέμιοι συνειλεγμένοι" καὶ τελευτῶν ἐχαλέ- 
7 

παινεν. Οἱ δὲ σφάττειν ἐκέλευον, οὐδὲ γὰρ ἂν δύνα- 
“ Ε] ἴω 7 σθαι πορευθῆναι. 17. ᾿Ενταῦθα ἔδοξε κράτιστον εἶναι 

τοὺς ἑπομένους πολεμίους φοβῆσαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ 
ἐπιπέσοιεν τοῖς κάμνουσι. Καὶ ἣν μὲν σκότος ἤδη, οἱ 
δὲ προςήεσαν πολλῷ θορυβῳ, ἀμφὶ ὧν εἶχον διαφε- 
ρόμενοιδ. 18, ἜἜνθα δὴ οἱ μὲν ὀπισθοφύλακες, ἅτε 
ὑγιαίνοντες, ἐξαναστάντες ἔδραμον εἰς τοὺς πολεμίους " 
οἱ δὲ κάμνοντες, ἀνακραγόντες ὅσον ἠδύναντο μέγιστον, 

Ν 5 , Ἁ Ν , »ἉΜ ς Ἀ τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. Οἱ δὲ πο- 
ἈἉ -“ 

λέμιοι δείσαντες ἧκαν ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν 
΄ ᾿ 3 “δ - ἪΝ Ε] --.5 , νάπην, καὶ οὐδεὶς ἔτει οὐδαμοῦ ἐφθέγξατο. 

αὐ [0 ξ 12. 

Μαίΐί. 557; Ατῃ. ΒΊΟΥ ΔΠΡΥΥ. 
α. Ρ. 285, 

-- ὑπολύοιτο] ὅ8.1}]. τὰ ὑποδή- 
ματα. 

14. ὑποδεδεμένοι] Βοιηπά ππᾶθν 
(οἱ), ἱ. 6. εσἱέλ ἐλοῖν' ϑαπααἷδ 0Ή. 

15. τετήκει] ΡΙαροτέ. πιτπουΐ 
διαρτησδηῦ; 50 ἀναβεβήκει, Υ. 1]. 1ὅ; 
τετελευτήκει, ΟἹ. ἰν. 11. 

10. τελευτῶν ἐχ.} «4 ἴαδέ ἨΘ 

17. ἀμφὶ ὧν εἶ. διαφερ.] αϊης 
οἱέ αδοιέευἠαΐ δον λαά. Οἵ, ΝἼΙ. 
Υἱ. 1ὅ. 

18. ἧκαν ἑαυτοὺς (ΤΉγονν ἐλοηι- 
δοῖυ65) ἀοισα ἐΐε δηοῖῦ ἐπέίο ἐδθ 
σίθη. 



172 ἘΧΡΕΒΙΤΊΟ ΟΥ̓ΕΙ. 119--- 24, 

19. Καὶ Ξενοφῶν μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ εἰπόντες τοῖς 

ἀσθενοῦσιν ὅτι τῇ ὑστεραίᾳ ἤἥξουσί τινες ἐπ᾽ αὐτούς, 
πορευόμενοι, πρὶν τέτταρα στάδια διελθεῖν, ἐντυγχα- 

νουσιν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπαυομένοις ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς 
στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, καὶ οὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία 

καθειστήκει" καὶ ἀνίστασανζ αὐτούς. 320. Οἱ δὲ ἔλε- 
[τ ἂν » ς -»" «ς Ἀ Ἁ 

γον ὅτι οἱ ἔμπροσθεν οὐχ ὑποχωροῖενξ. Ὃ δὲ παριὼν 

καὶ παραπέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς ἰσχυροτάτους 

ἐκέλευε σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλύον. Οἱ δὲ ἀπήγγελ- 

λον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα. 321]. 
3 - ᾿ ε ι κ»ὰ Ν ὅν ΕΝ Ἐνταῦθα καὶ οἱ περὶ Ἐενοφῶντα ηὐλίσθησαν αὐτοῦ 
»Ὦ Ἁ Ἀ »“ Ψ, ἰκ 4 » ’ὔ 

ἄνευ πυρὸς καὶ ἄδειπνοι, φυλακὰς οἵας ἠδύναντο κατα- 
’ὔ Φ Ἀ Ἀ Ἁ «ε ΄ “" 4 Ἁ »-' “Ὁ 

στησάμενοι. ᾿Επεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἦν, ὁ μὲν Ἐενοφών, 

πέμψας πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας τοὺς νεωτάτους, ἀνα- 
͵ ᾿ν" Ε] ΄ “7 5) 3 δὲ 

στήσαντας ἐκέλευσεν ἀναγκάζειν προϊέναι. 322. ᾽ν δὲ 
7ὔ ’ ’ - »] "ἢ “- Υ 

τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει τῶν ἐκ " τῆς κώμης σκεψὸο- 
΄ - » ς »" ε δ ΝΜ »ϑι,; 

μένους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι. Οἱ δὲ ἄσμενοι ἰδόντες 

τοὺς μὲν ἀσθενοῦντας τούτοις παρέδοσαν κομίζειν ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον, αὐτοὶ δ᾽ ἐπορεύοντο" καὶ πρὶν εἴκοσι 

στάδια διεληλυθέναι ἦσαν πρὸς τῇ κώμῃ ἔνθα Χει- 
ρίσοφος ηὐλίζετο. 328. ᾿Επεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις, 
Μ ζ, ᾿Ὶ Ἀ “ὦ » Ἁ Ξ: Ν ’ὔ ᾿ 

ἔδοξε κατὰ τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις σκη- 

νοῦν. Καὶ Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμεινεν, οἱ δὲ ἄλλοι 
διαλαχόντες ἃς ἑώρων κώμας ἐπορεύοντο, ἕκαστοι τοὺς 
ἑαυτῶν ἔχοντες. ᾿ 

24. Ἔνθα δὴ Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος λοχαγὸς 
ἐκέλευσεν ἀφιέναι αὑτόν" καὶ λαβὼν τοὺς εὐζώνους, 

6} Τρ τς. 1 (6) 1Π|. ἱν. 48. (}) 1. 1. 18. 

19. ἐγκεκαλυμ. ὙΥ͂ταρέ ὑΡ. (φθμογα 5) λανίησ αρρονγἐϊοποα ὃν 
21. πρὸς ἡμέραν ἦν.) Μαίξ. ἰοΐέ, ἄς. “Μοτεα ρμεγυδραΐῖο. Οἵ. 

591, δ. ἐξ τσαΒ (σοξέϊησ οη) ἐο- Ἠδ]]. ΥἹΙ. ἢ. 2. Κ. 
τραγή8 ἄαψ. 24. ἀφιέναι αὑτόν" --- Τὸ ἰοῦ 

20. οἱ δ᾽ ἄλλοι] Βεέ ἐλδ οὐδεῦ ἤὲπι σὸ ᾿ΐδ οιὐῆ ιτσαῦ. 



25---28.7 ϑιῖννς. ΟΡ Υ. 178 
» 7 "“ 

θέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμ- 
Ἁ Ν 

βάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμήτας καὶ τὸν κωμάρχην, 
Ν 7 }] Ἃ “ , φΕ χ ἃ 

καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἑπτὰ καὶ 
δέκα, καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου, ἐννάτην ἡμέραν 

) Ἁ Βα. ρὰ Ἁ 

γεγαμημένην " ὁ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγὼς ὥχετο θηράσων 
. ἴω Ἕ » ε ᾿] 

καὶ οὐχ ἥχωϊ ἐν ταῖς κώμαις. 2. Αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν 
΄ Ὁ“ , 

κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥςπερ φρέατος, κάτω δ᾽ 
» - ς ἃ » “ Ἁ ς 7 2 7 ς Ἁ 

εὐρεῖαι" αἱ δὲ εἴςοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οἱ δὲ 
ΝΜ “ ᾿ιι ἃ 7 9 Ἁ -“ 

ἄνθρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος. Ἔν δὲ ταῖς 
ον 

οἰκίαις ἦσαν αἶγες, οἷες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα 
ούὐτων: τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο τούτων ἡνὴ χίλς ρ 

᾿Ὶ Ἧ, Χ ἃ Ν ᾿ Ἁ 

26. Ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ 
οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν" ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ αἱ 

Ά ᾿] “Ὁ Ἶ ΄ 5, ς Ν 

κριθαὶ ἰσοχειλεῖς " καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο, οἱ μὲν 
μείζους οἱ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες" 27. τού- 
τους δ᾽ ἔδει, ὁπότε τις διψῴη, λαβόντα εἰς τὸ στόμα 
μύζειν " καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι" 

Ἀ , ς Ἁ ῇ Ἁ “ δ 

καὶ μάλα ἡδὺ συμμαθόντι τὸ πόμα ἣν. 
“- »Ψ “ 

28, Ὁ δὲ Ἐενοφῶν τὸν [μὲν] ἄρχοντα τῆς κώμης 
ταύτης σύνδειπνον ἐποιήσατο, καὶ θαῤῥεῖν αὐτὸν 
ἐκέλενεν λέγων ὅτι οὔτε τῶν τέκνων στερήσοιτο ἔ, τήν 
τε οἰκίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων 

6) ἵν: 3]. 

-- ἐννάτην ἡμ. --πρὸ ἐννέα ἡμέ- 
ρων. Οὗ, Μαι. 424,8 ο. Κ. 7ε1{,577. 

20. τὸ στόμα] “ ᾳφιδδϑὶ ἔχουσαι 
δααϊζιτη οββοί.᾽ Κα. " Βυθτοσσδηθο 
ἀοτηῖιβ ἔγίσιιβ ΤΠ] 6]1π8 ΔΥοΘηΐ ΌΔΤΩ 
ΒΕ ΘΠ τη 65. 5. 
- ὄρνιθες] Ζοιυΐξ. 
20. οἶνος κρίθ.] Ιπ 86 4150 

δΙηοηρ {Π6 Ἐρσνρίϊδηβ ἃπα 6εῖ- 
ππππ. ΟἿ Ἠρτοῦ. 11. 77, ὅπᾶ 
δα. στη. ο. 28. οίωϊ ᾿μΏΉΙΟΥ 

θᾶ; λογάᾶοο ἴηι φμαπάαρι διηι ἰἐαὲ- 
ποθι οἱπὶ οοΥτιρέτιδ. 

(1) 1: ἐν. 8. 

-ὀ ἰσοχειλεῖς] Πιρυοὶ εὐἱέξ ἐΐθ 
ὀγΐηι. αἱ κριθαὶ, ἴῃ σταῖῃβ οὗἁ Ὀᾶτ- 
Ιθν. “ Ἑδπάριῃ Βυ7]ὰ5 ροΐτ5 ὈΡΘΑῚ 
ται θῖ Ὠοαΐδαιθ ἃρια ΑΥΤΩΘΠΪΟΒ 
ἰηνοηϊς ΝΙΘΌΌὮΥ. Οὐδἰαπηδ ραΐοὶ 
αἰοπάστη ἔπ1556 πΠ6 Πογᾶθᾶ βρειπᾶ- 
ἰδηίϊα βουθογθηΐ.᾽ Κὶ. 

27. ἄκρατος] δέγοηφ, Ἰἰΐογα!ν 
μη οα (ηιθγιηι), ἔτοτη ἃ ῬΓΪγ. 
ἃ κεράω (κεράννυμι.) 
- συμμαθόντι] -- συνεθισθέντι. 
1485. 
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» , ΕῚ » , - ,’ Ρ] 

ἀπίασιν, ἢν ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος 
φαίνηται ἔςτ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔθνει γένωνται. 39. Ὃ δὲ 

-“᾿ " κ Ἀ ͵7 Ξ- ΕΣ " 

ταῦτα ὑπισχνεῖτο καὶ φιλοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν 
ἔνθα ἣν κατορωρυγμένος. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα 
διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις 
πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κωμάρχην 

-“ »“ “ν᾿ “ ῇ ] καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. 80. Τῇ δ᾽ 
Σ ΄ ς ’ »"»- “ Ἁ λ [4 Ἁ | ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν λαβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς 
[τὸν] Χειρίσοφον ἐπορεύετο " ὅπου δὲ παρίοι κώμην, 
ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις καὶ κατελάμβανε 
πανταχοῦ εὐωχουμένους καὶ εὐθυμουμένους " καὶ οὐ- 
δαμόθεν ἀφίεσαν, πρὶν παραθεῖναι αὐτοῖς ἄριστον". 

3 ς 3 θ᾿ ᾽ ’ 8. δΝ Ἀ ΒΒ 
91. οὐκ ἣν δ᾽ ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν! 
τράπεζαν κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, ὀρνί- 

θεια, σὺν πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρίνοις τοῖς δὲ 
κριθίνοι. 5832. “Οπότε δέ τις φιλοφρονούμενός τῷ 

΄ »“ 5» Ἁ Ἁ -“ 39 4 

βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατῆρα" ἔνθεν 
ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πιεῖν ὥςπερ βοῦν. Καὶ τῷ 

΄ 5." ΄ σ ΄ ς }Ὶ κωμάρχῃ ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅ τι βούλοιτο" ὁ δὲ 
Ψ Ἁ 50..Ν 50." “ ’ »“" - 

ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐδέχετο " ὅπου δέ τινα τῶν συγγενῶν 
ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. 

89. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον πρὸς Χειρίσοφον, κατελάμβανον 
κἀκείνους σκηνοῦντας, ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ 
στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας ᾿Αρμενίους παῖδας σὺν 

. ω -“ - Χ ἈΝ » , ᾿ 

ταῖς βαρβαρικαῖς στολαῖς " τοῖς δὲ παισὶν ἐδείκνυσαν, 

ὥςπερ ἐνεοῖς, ὅ τι δέοι ποιεῖν. 84. ᾿Επεὶ δ᾽ ἀλλήλους 

28. ἣν ἀγαθόν ἄς.} 17 ἐἐ δλοιιά ρ»ίαρσο αϊὰ ἐΐον ἰοὲ (Χοποόρῆοη ἂπᾶ. 
(εοπέϊηιιο 0) ὅρ βοὴ ἐμπαέ ἤἄθ {μὲ ὙΠ]|Αρο- Ομϊο ἢ) ἀορατέ. 
»οϊηπέοα ομέ αἱισλέ ἐλαΐ τσα5 οΓ αα- 81. οὐκ ἦν δ᾽ ὅπου) “Ναϊεδὲ 
ναπίαρφο... μη] ἄο. ΟἿ. 529,36. κοη. Οἵ. 11. ἵν. 83. Κὶ, 

29. οἷνον “ἰπαπιὶ υἱΐθαπι νἱ- 33. ἐνεοῖς) “ἐνεός, κωφὸς, ὃς 
ἀδίογ βἰσηϊβοαγα νο] ἶββθ. 8. οὔτε ἀκούει οὔτε λαλεῖ.᾽ ἨδδνΟἢ. 

ὅ0. οὐδαμόθεν ἀφ. ΕὟΟΝι ἨΟ 
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ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος καὶ Ἐενοφῶν, κοινῇ δὴ 
“ ΄ 7, 

ἀνηρώτων τὸν κωμάρχην διὰ τοῦ περσίζοντος ἑρμηνέως 
τίς εἴη ἡ χώρα. Ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι ᾿Αρμενία. Καὶ 
πάλιν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποιὶ τρέφονται. ὋὉ δ᾽ ἔλε- 
γεν ὅτι βασιλεῖ δασμός : τὴν δὲ πλησίον χώραν ἔφη 
εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν ἔφραζεν ἣ εἴη. 88. Καὶ 
ΠΝ , ᾿ Υ » ς [πανὶ “ Ἁ Ἃ αὐτὸν τότε μὲν ὥχετο ἄγων ὁ Ἐενοφῶν πρὸς τοὺς 

ς “ Ὄ Ἁ 4 ἃ ᾽ , ΄, 

ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον 
δίδωσι τῷ κωμά ἱἰναθρέψαντι καταθῦσαι, ὅτι ( μαρΡΧΏ ᾿ ἀναύρὲν ἰυδ 
» Βενς ς Ν 9 ἄς ΕΘ 7 Χ Ἁ ᾽ 

ἤκουσεν αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ ᾿Ηλίου, δεδιὼς μὴ ἀπο- 
͵ 2 ΄ὔ Ν φ Ν “Ἁ Ἑ δ. ᾽ Ἁ ες -“ 

θάνῃ" ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας " αὐτὸς δὲ τῶν 
, ᾿ ον 5 ἊἉ ἈΝ 

πώλων λαμβάνει καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν καὶ 

λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. 86. Ἦσαν δ᾽ οἱ 
ταύτῃ ἵπποι μείονες μὲν τῶν Περσικῶν, θυμοειδέστεροι 

᾿ οἱ ᾽ ἴω Ἁ Ν 4 « 7 δὲ πολλῷ. ᾿Ενταῦθα δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης 
, “ ΄ Ν “ ς “ δ περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία 

περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος ἄγωσιν " ἄνευ γὰρ τῶν 
σακίων κατεδύοντο μέχρι τῆς γαστρός. 

ΠΡΟ ΎΥΙΣ 

1, ᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἣν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παρα- 
δίδωσι Χειρισόφῳ, τοὺς δὲ οἰκέτας καταλείπει τῷ 

κωμάρχῃ, πλὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος. Τοῦτον 

δ᾽ ᾿Επισθένει ᾿Αμφιπολίτῃ [παρα] δίδωσι φυλάττειν, 
(Ὁ 5 24. 

84, Χάλυβας) “ Ῥτοχίτηϊ ἐδηθη τὴ 8Βοιϊα οχρθϑεί, ἰπβίθδα, 8η οὉ- 
ΑἸπηθηΐδο ΠῸῚ ΟΠΔΙΎθ65,564 ΤἈΟΟΝΐ, Ἰίᾳθθ οα86 οἵ {π6 τεῆδχῖγθ Ῥτομ. 
Ὠΐϊ 6χ ὁ. 7, ἀρρατγοί.᾽ Ῥ. τῶν δὲ πώλων (ἕνα) ἑαυτῷ λαμβ. 

85. Ἡλίου] Ια. Ζοαπα δὐ γυ. ΟΥ̓, 761, 894, ο. 
ΥΙΠ. 13. 12 ; Ταβίϊη, 1. χ. 5; 866 1. τὸν μὲν ἡγεμόνα] 1. 6. τὸν 
αἶξο Ο. Τ. 2 Κίπρϑβ χχ!!. 11. κωμάρχην. ὃ ὃ. 
-- αὐτὸς 5 οἰΐεῃ ἰουπα τ ΒΘΓΘ 
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ὅπως, εἰ καλῶς ἡγήσαιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι. Καὶ 
εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ εἰςξεφόρησαν ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, 

ν᾿ » Α 3 ῳ Ω ς Η - δ᾽ ᾽ -“ ς 

καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. 3. Ηγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὁ 
’ Ν , ᾿ ΣΝ » -“ κωμάρχης λελυμένος διὰ χιόνος " καὶ ἤδη τε ἦν ἐν τῷ 

,ἷ θ - ἈΝ 8 «ε 5 4 , ν᾽ ἂν ἃ ,ὔ 

τρίτῳ σταθμῷ καὶ ὃ [ὁ] Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνθη 
“ ᾽ » ΄ 5», «ε Μ᾿ ἮΝ [ Ε ν ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἤγαγεν. ὋὉ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐκ εἶεν 
ΕῚ “ , ’ὔ ε » , 8. Μ 

ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ὁ δὲ Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε 
,ὔ 5» » »Μ ᾿] Ἁ [4 2 -“ “ Ἁ 

μέν, ἔδησε δ᾽ οὔ. 8. ᾽Εκ δὲ τούτου ἐκεῖνος τῆς νυκτὸς 
᾿ Ν » Ἀ Ἁ ς΄’ 

ἀποδρὰς ὥχετο, καταλιπὼν τὸν υἱόν. 
, ν, »ὩὸαῈὶ ω , ΄ .] “ “ 

Χειρισόφῳ καὶ Ἐενοφῶντι μόνον διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ 
μι ᾿ » 

ἐγένετο, ἡ τοῦ ἡγεμόνος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. ᾿᾽Ἐπιυ- 
᾽ Ἁ Ε] - -“ Ν, Ἁ Μ ’ 

σθένης δὲ ἠράσθη τε τοῦ παιδὸς καὶ οἴκαδε κομίσας 
,ὔ 2 “ Ό 

Ππιστ ὉΤάΤῳ ΕΧρῆτο . 

4, Μετὰ τοῦτο ἐπορεύθησαν ἑπτὰ σταθμούς, ἀνὰ 
πέντε παρασάγγας τῆς ἡμέρας, παρὰ τὸν Φᾶσιν πο- 

(4) ἰϊ. 12. 

2. ἣν] “Οορϊίὰ ὁ κωμάρχης.᾽ Ρ. 
ὃ, ἐχρῆτο] Εοιπα ἀΐηι. . . πκ6 

εἰϊ, “7αοἰϊῖ πιὸ πιἐρέμν ραΐγο.᾽ ΤοΥ. 
4, ἄνα π. π... παρὰ τὸν Φᾶσιν] 

Αέ ἐλ γαΐο 07 ὅ Ῥαγδβδῃρϑ αἰοηρ 
{πη6 Ῥῃαδβὶβ. Οἵ. 1. 1. 7, α. (50 Κ. 
γοέον Ρ.ιαβῖτη. 566 Ῥτγοΐ, Μίδ! θη. 
ΟἸα55. Μυβεῦπι, υἱῖ. Ρ. 38.) ΤῊΪ5 
ΡῬλαβὶβ ντὰβ ἀοιθῦ]655 ἴΠ6 ΑΥ̓αΧΘΒ 
(Αγάβ), γτυππῖηρ ἰηΐο {π6 Οαβρίδῃ. 
Τμαΐ {π6 Οτθοκβ βαρροβεα {Π]5 
τῆν ({πουρῊ στὰπηΐϊηρ δαϑίνγα 5), 
ἴο Ὀ6 {πε ΟοἸομῖδη ΡΠ Ξὶ5, ΓΙ Πρ’ 
ἰηΐο [Π6 ΕΠ ΧΙΠ6, 56 618 ΟἸΘΔΥ {ΤῸ ΠῚ 
ἙοΟ]]α ηρ" Υ͂. νἱ. 36 στ Υ. νἱ]. 1; 
ἴοῦ ἴῃ6 ῬγΌροβαὶ ἴο δαΐὶ τοι Οο- 
γοσὰ ἴο {πὸ ῬἢΔβΙβ 15 ἀδβου θα 
ἃΒ ἃ ἀεεῖσῃ 0 φσῸ δαεζ αγσαΐπ 
(πάλιν) ἴο {π6 Ῥῃδβὶβ. (Βδππ6}} 
ΠΙυβίτ. Ρ. 230,η.) Νϑαὺ {Π8 ΞΟ ΓΟΘΒ 
οὔ ἴΠ6 ΑΥ̓ΑΧ6Β γγὰ8 ἃ μ]αῖπ δπᾶ α15- 
ττῖοῖ οα]οὰ ῥλαδίαηο (πα 511] 
ῬΑβίπη), συ] οἢ Ῥγοῦδθῖν 1δα ἴο {15 
τηϊδίακα οὗ {π6 ατεοκβ (ν. ὃ ὅ,). 

Τοῦτό γε δὴ 

(Ὁ) 1. ἰκ. 17. 
Π611516 ἃμα οἴμουβ ἰἀοπεϊν (ῃ8 
Ρίβοι οὗ ϑουρίυγα στη ἐμ6 Ατάβ. 
(ΟΕ. Αἴπβυν. Ρ. 179.) 
ΤῊ ατϑοκβ ΤΟ] ουγθα {πὸ ΘΟΌΓΞΘ 

οὗ [Π6 ΥἹΟΥ͂ ΤῸΓ βθύθῃ ἄδυβ, 6χ- 
Ρϑοϊπρ ἀοιθέ1655 ἐμαὶ 10 που]ὰ δἵ 
Ἰϑησίῃ τὰκ ἃ Ὀδπα νγαβίνγασαβ : 
πποογίαϊπ ἰοὺ δθοιῦΐ {πεῖν σδορτᾶ- 
ῬὨΪΟΔ] ροβίϊοη, ἃπά αἰβίγαβίϊηρ, 
[86 παίϊγε συΐϊάθβ, Π6 ν᾽ σου ]ὰ πᾶ- 
ἰαγΑν Ὀ6 Ἰοαΐῃ ἴο αυἱϊξ ἃ ΓἸΥΕῚ 
ΒΟΉ, ΞΟΟΠΘΙ ΟΥ̓ Ά᾿δίθυ, σου ὰ (85 
πον {πουρηξ) Ὀτπρ ἔπθπὶ ἰο ἔῃ6 
Ἑυχίπθ. [1{ νγὰβϑ ΟἿΪΥ δου τη ΤῸἢ.- 
ἴπρ' Ξ6Υ 6 ἀδᾶνβ δαξίνγαγαβ {Πδὲ {Π6Υ 
βίγιοκΚ ΟΥ̓ ἴῃ ἃποίμου αἰγθοίίοη. 
(Ργοΐῦ. Μαϊάθη. ΟἹ. Μαξ. νυἱῖ. Ρ.. 39.) 

ΤῊΣ αἰξίαποα δἴξογνγαγαβ ἔγανε]- 
1εὰ Ὀεΐνγθθη. ἔμ Ῥηδβὶβ δπὰ Ηδτ- 
Ρᾶροβ (90 ρΡᾶγ.) οαπποῖ Ὀ6 σβοοπ- 
οἰἸθα σὰ τη6 οχίεπέ οὗ δοιηΐσΥ 
Ὀδύνγθεη {η86 Αγάβ ἂπᾶ Ατρδ- οαῖ, 
(ποἢ ἤδηπΕ}} ἃπὰ οἴ 5 ΘΕ 
σὰ (Π6 Ηδγρᾶριβ.) Το ἰ5 
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ταμόν, εὖρος [ὡς] πλεθριαῖον. ὅ. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθη- 
σαν σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα" ἐπὶ δὲ τῇ εἰς 
τὸ πεδίον ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ 
Τάοχοι καὶ Φασιανοί. 0. Χειρίσοφος δ᾽, ἐπεὶ κατεῖδε 
τοὺς πολεμίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευό- 
μενος, ἀπέχων εἰς τριάκοντα σταδίους, ἵνα μὴ κατὰ 
κέρας ἄγων πλησιάσῃ τοῖς πολεμίοις " παρήγγειλε δὲ 
καὶ τοῖς ἄλλοις παράγειν“ τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ 
φάλαγγος ἃ γένοιτο τὸ στράτευμα. Ἴ. ᾿Επεὶ δὲ ἦλθον 

“ ᾿] ,΄ 7 ᾿ Ἃ ΧΝ 

οἱ ὀπισθοφύλακες, συνεκάλεσε τοὺς στρατηγοὺς καὶ 

λοχαγούς, καὶ ἔλεξεν ὧδε " 
Οἱ μὲν πολέμιοι, ὡς ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς ὑπερβο- 

λὰς τοῦ ὄρους " ὥρα δὲ βουλεύεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα 
3 , ᾿] ἈΝ ἣ . “ -“ 

ἀγωνιούμεθα. 8. ᾿Εμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παραγγεῖλαι 
μὲν ἀριστοποιεῖσθαι τοῖς στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βου- 

"-: ΩΝ Ἕ "» » ΝΣ 7 
λεύεσθαι, εἴτε τήμερον εἴτε αὔριον δοκεῖ ὑπερβάλλειν 
τὸ ὄρος. 9. ᾿Εμοὶ δέ γε, ἔφη ὁ Κλεάνωρ, δοκεῖ, ἐπὰν 
τάχιστα ἀριστήσωμεν, ἐξοπλισαμένους ὡς τάχιστα 
27 3 ἈΝ ᾿ Ψ ᾽ Ν , Ἁ ͵ ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Εἰ γὰρ διατρίψομεν τὴν τή- 
μερον ἡμέραν, οἵ τε νῦν ὁρῶντες ἡμᾶς πολέμιοι θαῤῥα- 

, »  »» : ΑΗ. ΄ ἘΣ "9 5 

λεώτεροι ἔσονται, καὶ ἄλλους εἰκὸς τούτων θαῤῥούντων 

πλείους προςγενέσθαι. 
10. Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν" ᾿Εγὼ δ᾽ οὕτω 

γινώσκω" Εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι τοῦτο, δεῖ 
παρασκευάσασθαι ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα" εἰ 
δὲ βουλόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοκεῖ 
σκεπτέον εἶναι ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν τραύματα λά- 
βωμεν, ὡς ἐλάχιστα δὲ σώματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. 

(ὁ) ΤΥ͂. "ἰ. 26. (ἃ) 1Υ. . 11. (ἐὺ) 1. δ. Ἡ], 

ΤΘΆΒΟΙ ἰο ἐμίη]ς ἐπαὲ {πὸ ἀἰβίδποαβ {Π6 ἔοττη οὗ ἃ ΠΟυΤ, ἴοηο αἀφηιῖποὺ 
ἦπ {π6 ἰαχί ἅτε οοιτυρί. (ΚΙΠποῖσ ἢ ΟΡΡ. ἴο ἐπὶ φάλαγγος (1η1.) η 
Ῥγχοῦ, Μαϊάθῃ, 500.) ἰἶπε. 
-- κατὰ κέρας) π᾿ οοἴμηιη : (1π 

Ν 
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11. Τὸ μὲν οὖν ὄρος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ 
« ͵ 7] 5 ᾿] ᾽ “ ΓΣΥς ἡ -»" 

ἑξήκοντα στάδια, ἄνδρες δ᾽ οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς 
φανεροί εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ ταύτην τὴν ὁδόν" πολὺ 
οὗν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους καὶ κλέψαι τι πειρᾶ- 

͵ Ν ς 7 ἃ ΕΥ̓ ΄ 

σθαι λαθόντας καὶ ἁρπάσαι φθάσαντας, ἢν δυνώμεθα, 
μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ἄνδρας παρεσκευασ- 

» 7 εἶ Ἁ ζω Μ ᾽ ΑΥ̓͂ μένους μάχεσθαι. 12. Πολὺ γὰρ ῥᾷον ὄρθιον ἀμαχεὶ 
37 Ἃ ς Ν » ἣ , ΕΝ Ἀ 

ἰέναι ἢ ὁμαλὸν ἔνθεν καὶ ἔνθεν πολεμίων ὄντων " καὶ 
νύκτωρ ἀμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ πρὸ ποδῶν ὁρῴη τις ἢ μεθ᾽ 
ἡμέραν μαχόμενος " καὶ ἡ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ 
ἰοῦσιν εὐμενεστέρα ἢ ἡ ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλο- 
μένοις. 18. Καὶ κλέψαι δ᾽ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ 
φ 5... Χ Ἃ ῬΨ ς Ἁ Φ ΡΝ ζῶσιν 3 εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι ὡς μὴ ὁρᾶσθαι, ἐξὸν ὃ 
ἀπελθεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν παρέχειν. 41ο- 
κοῦμενῖ δ᾽ ἄνξ᾽ μοι ταύτῃ προςποιούμενοι προςβάλ- 
λειν ἐρημοτέρῳ ἂν τῷ ἄλλῳ ὄρει χρῆσθαι" μένοιεν 
γὰρ αὐτοῦ μᾶλλον ἀθρόοι οἱ πολέμιοι. 14. ᾿Ατὰρ τί 
ΠΝ Ν Ν ΄ ς Ν εἢ " δ“ 
ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; Ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ 

Χειρίσοφε, ἀκούω, τοὺς Δακεδαιμονίους, ὅσοι ἐστὲ τῶν 
. 7 » Ἁ 3 “ Ὡ “Ὁ ᾽ 

ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν " καὶ οὐκ 
᾽ ᾿ 3 3 Ἁ Α, ῇ Ὁ Ἁ ’, 

αἰσχρὸν εἰναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει 

νόμος. 15. Οπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πει: 

(Ὁ τάν: (5) Π, ν. 20, 

Τϑροίθπαππμη υἱάθίαγ, Οἱ, 1, νἱ- 
2. ἘΘ 

14. συμβάλλ.] 8.611. λόγους, 88 
ἵπ γε. 1 λὲν ΤῸ 

11. ἀλλ᾽ ἢ] ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἃ ποσίν Ξξ 
πἶϑὲ. ΟΠ Δ 7.15, Ὁ. 
- κλέψαι τι] Ζιγέϊην οσοσιραγθ. 

-- κρεῖττον... μᾶλλον] δα. 458. 
138. ἀπελθ. τοσοῦτον] ΤῸ σὸ 80 

7ν οϑὲ... ἴο οτοββ {86 τηοπηΐαὶῃ 
αὖ 5060} ἃ αἰδίδποθ ἔτοπιὶ {Π6 6Π6- 
ΤΥ [ῃὰὺ ΠῸ ΠΟΙδ68 ΤΔΥ Δ[ΔΥΠῚ 
{ῃοιη. 

(Βα “βία ᾿π 6 ]Πρὶὺ τοσοῦ- 
τον μέρος στρατεύματος.᾽ 8... 

μένοιεν] Ἂν 6Χ Ῥυϑι 5515 

--- τῶν ὁμοίων] Τῇὴθ }εοϑῦϑ8, οδ]δὰ 
ὁμότιμοι (Ογτ. 1. ν. 5), 6 ῥτῖνὶ- 
Ἰορϑὰ οἱαββ ἴῃ αγιβίοογαί ες βίδίεβ, 
ὙΠῸ Παὰ δα] δοῦθββ ἴο {ῃ6 
ΒΙρμοϑῦ αἰργ 65. ΟΥ, Χϑη. 6 Κδρ. 
1.3.6. Χ.7; ΧΗ]. 1 δὰ 7: Ὁιδῦ 
ΔΑηΐ. 237. 
- ὅσα μὴ κ- ν] ΟΥ,. Βερ. 1,80. 
Ἠ δι 
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᾿- " , ΒΡ Νὰ ᾽ ΣΝ ΡΝ 

ρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε 
“-“ - Ων , ͵ 

κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι. Νῦν οὖν μάλα σοι καιρός 
ἐστιν ἐπιδείξασθαι. τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι 

, Ἁ θῶ λέ ἴο " "ἢ δ Ἁ μέντοι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους ὡς μὴ 
Ν 7ὔ [πολλὰς] πληγὰς λάβωμεν. 

᾿ ο ἢ “ ν 

16. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς 
᾿ 3 : 

᾿Αθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, 
Ν ,] " ὃ “ “ ὃ ͵ ΠῚ 7 Ἀ 

καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ 
τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κρά- 
τιότοι ἄρχειν ἀξιοῦνται" ὥςτε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκ- 

3 Ν ᾿ 

νυσθαι τὴν παιδείαν. 17. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ 
“-- ἴω [2 ͵ ᾽ Ἃ ἢ ΄ »᾿ 3 

Ξενοφῶν, ἕτοιμος εἰμι τοὺς ὀπισθοφύλακας ἔχων, ἔπευ- 
᾿ ΄, "7 ͵ ἅτ δ, " 

δὰν δειπνήσωμεν, ἰέναι καταληψόμενος τὸ ὄρος. "Ἔχω 
δὲ καὶ ἡγεμόνας " οἱ γὰρ γυμνῆτες τῶν ἐφεπομένων 
ς: αι . [εὖ ᾿ ἢ ὃ 7, κ ͵, 
ἡμῖν κκωπῶν ἔλαβόν τινας ἐνεδρεύσαντες " καὶ τούτων 

,ὔ ῳ ᾽ » ῇ 2 ἈΝ ῊΝ ᾽ Ν ͵ 

πυνθάνομαι ὅτι οὐκ ἄβατόν ἐστι τὸ ὄρος, ἀλλὰ νέμεται 
Ἁ γῶν ἢ , [4 Ψ' ΖΦ Ὡ Ζ 7 

καὶ αἰξὶ καὶ βουσίν" ὥςτε, ἐάνπερ ἅπαξ λάβωμέν τι 

τοῦ ὄρους, βατὰΐ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται. 18. ᾽Ελ- 
ῃ ’ 0 λ ᾿ , πη ΝΑ 2. κ 

πίζω μέντοι οὐδὲ τοὺς πολεμίους μενεῖν ἔτι, ἐπειδὰν 
“ 5 Ἃ 3 “ - 

ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν ἄκρων " οὐδὲ γὰρ νῦν 
᾿ - 

ἐθέλουσι καταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν. 19. ὋὉ δὲ 
Χειρίσοφος εἶπε" Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ λυπεῖν τὴν 
ὀπισθοφυλακίαν ; ἀλλὰ ἄνχλους πέμψον, ἂν μή τινες 
ἐθελούσιοι φαίνωνται. 20. ᾽Ε'κ τούτου ᾿Αριστώνυμος 
Μεθυδριεὺς Κ ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων, καὶ ᾿Αριστέας Χῖος 
γυμνῆτας, καὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῆτας " καὶ σύν- 

5 , 

θημα ἐποιήσαντο, ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄκρα, πυρὰ καίειν 

Ἐν ΑΥ: ΤΥ ἘΠῚ αν: 9: ἘΣ, 

15. καὶ... μέντοι] «Αἐφιιο αὐἰοο. ἴὰγ ααἱ ἔππραπίιν τηδρὶβίγαυθ8.ἢ 
5. ΘΕ 1. ᾿χ. 6: Οἵ. Βαϊ. ῬΗ1. 434. Β. 

16. καὶ τοὺς κρατ.} Α τοίϊοτί ἰο 20. Οἰταῖος] Οεΐα, ἃ οἷΐυ οὗ 
ΧΟΠΟΡΒΟΠ 5 πιθηζίϊοη οἵ [Π6 ὅμοιοι. {ῃ8 Μδ]θηβοβ, ἴὰ {ῃ6 βοι οὗ 
- εἴπερ ὑμῖν ἄς. “51 αυϊάοα Τμρββαῖυ. Οἵ, Τῆσο, 1Π|.. 92. 

αἰρηὶ αρμα πυο5 ορ(ϊτηαΐε8. Βαῦθη- 
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πολλά. 21. Ταῦτα συνθέμενοι ἠρίστων" ἐκ ξὲ τοῦ 
ἀρίστου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν 
ὡς δέκα σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως ὡς μά- 
λίστα δοκοίη ταύτῃ προςάξειν. 

5 

22. ᾿Επειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν 
θέ ᾽ [4 ] Ἁ ’, Ν᾿ ἂν 

ταχθέντες ἀπήρχοντο! καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος - 
οἱ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. Οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς 
ἤσθοντο ἐχόμενον τὸ ὄρος, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον 
πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. 328. ᾿Επειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγέ- 

’ ἈΝ Α Φ' Ἁ Ἁ τεοὕν, - ε 

νετο, Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν " οἱ 
Ν Χ » Ν᾿ Ἀ » 5 “ 

δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπήεσαν. 324. 

Τῶν δ᾽ [αὖ] πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ 
“ “ "] “Ὁ - 

ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν ἀπήντα τοῖς κατὰ 
τὰ ἄκρα. Πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, 
συμμιγνύουσιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν οἱ “Ελληνες 

Ἁ ͵ Ο" 3 [4 , ΝῊ Β΄.“ ἴω 

καὶ διώκουσιν. 32. ᾽Εν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τὰ τοῦ πε- 
’ ε ᾿Ὶ ᾿ “Ὁ ς , ΝΜ ἈΝ 

δίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν “Ελλήνων δρόμῳ ἔθεον πρὸς 
τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ 
ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις. 206. Οἱ δὲ πολέμιοι οἱ 
5 Ἁ νυ “ 5 Ἁ Ἂ κ» δ Φ ’ ᾿ 

ἐπὶ τῇ ὁδῷ, ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώμενον φεύγουσι " 
ἈΝ 3 ͵ Χ 3 » » “-“ ὅγε Ν ΄ Ε 

καὶ ἀπέθανον μὲν οὐ πολλοὶ αὐτῶν, γέῤῥα δὲ πάμ- 
πολλα ἐλήφθη" ἃ οἱ “Ελληνες ταῖς μαχαίραις κόπ- 

3 - 5 ΄ ς δέν. ΄ ΕΒ 
τοντες ἀχρεῖα ἐποίουν. 27. ᾿ς δ᾽ ἀνέβησαν, θύσαντες 
καὶ τρόπαιον στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ 

3 ’ “ ΡΥ" “ ,ὔ ΓῚ 

εἰς κώμας πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον. 

(6) ᾿ν. 24. (1) Ἰ. ἢ. 18. 

22. ἐγρηγ.} (ΡΙυρεγέ, ἃ5 ἃπ 'π-ὀ 4275. βάδην ταχὺ] [π φεῖοῖ γναγοῖ, 
Ρεγί.) Κορέ εὐσαϊοῆ. “σγαάμ ρίρηο. Ζ. “ Ορροηϊξέτιν" 

24. πρὶν δ᾽ ὁμοῦ] Βιΐέ δεοίογο δρόμῳ ἔθεον ρτεεοεάδηξὶ.᾽ Β. : 
ἐλε νεαΐη δοάϊεϑ8 (οὗ ΘΔΟἢ ἃγην) λα 20. τὸ ἄνω] 8611. μέρος τοῦ 
αοἰοξείί. ἑαυτῶν στρατ. ; 
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ΘΟΥΒΌΤ ὙΠ. 

1. Ἔκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους, σταθ- 
μοὺς πέντε, παρασάγγας τριάκοντα " καὶ τὰ ἐπιτήδεια 
ἐπέλιπε" χωρία γὰρ ᾧκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι, ἐν οἷς 
καὶ τὰ ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἃ ἀνακεκομισμένοι. 2. 
᾽ ψ' δ ᾽ , ἃ , Χ » ὃ 5 
Ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς χωρίον ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν 
»Ὸ» ΦΨΈΕῈ , Ἂν τὰν » ῇ ᾿ "7 

οὐδ᾽ οἰκίας, συνεληλυθότες δ᾽ ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες 
Χ α, Ἄ ’ὔ 7 Υ Ν Ὁ 

καὶ γυναῖκες καὶ κτήνη πολλά, Χειρίσοφος μὲν οὖν 
Χ ω , 3 Χ Ὡ 53 Ἁ ᾿Ὶ δ πρὸς τοῦτο προςέβαλλεν εὐθὺς ἥκων" ἐπειδὴ δὲ ἡ 

πρώτη τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη προςήει καὶ αὖθις 
Ν Ε] Ν 5 ᾽ Ι » ᾽ Ν ἢ 

ἄλλη" οὐ γὰρ ἦν ἀθρόοις περιστῆναι, ἀλλὰ ποταμὸς 

ἣν κύκλῳ. 8. ᾿Επειδὴ δὲ Ἐενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς 
ὀπισθοφύλαξι καὶ πελτασταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦθα 
δ) , 7, }] Ν Θ Ἀ Ἑ Ἷ. 
ἢ λέγει Χειρίσοφος " Εἰἰς καλὸν ἥκετε " τὸ γὰρ χωρίον 

αἱρετέον " τῇ γὰρ στρατιᾷ οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ 
ληψόμεθα τὸ χωρίον. 

4, ᾿Ενταῦθα δὴ κοινῇ ἐβουλεύοντο" καὶ τοῦ Ἐενο- 
φῶντος ἐρωτῶντος τί τὸ κωλύον εἴη εἰςελθεῖν, εἶπεν ὁ 

Χειρίσοφος " ᾿Αλλὰ μία αὕτη ἐστὶ πάροδος, ἣν ὁρᾷς " 
ὅταν δέ τις ταύτῃ πειρᾶται παριέναι, κυλινδοῦσι λίθους 
ὑπὲρ ταύτης τῆς ὑπερεχούσης πέτρας " ὃς δ᾽ ἂν κατα- 
ληφθῇ, οὕτω διατίθεται. “ἽΑμα δ᾽ ἔδειξεν αὐτῷ] 
συντετριμμένους ἀνθρώπους καὶ σκέλη Ὁ καὶ πλευράς. 
ὅ. Ἢν δὲ καὶ τοὺς λίθους ἀναλώσωσιν, ἔφη ὁ Ἐξενο- 

[οἱ 5, Ἂ ᾽ Ἁ ΓΑ , » Χ Ἂ 5 φῶν, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι ; οὐ γὰρ δὴ ἐκ 
ὦ ἘΝ τὰ, (Ὁ) ν. 12. 

1. ἀνακεκομ. Ρεγέ, τη 416. ϑυρ. ὅ. ἄλλο τι ἢ. 2065 αηῳ ἐλίπρ 
1. 28. οἶϑο Ἠϊπᾶάθυ, ζἄο. 261, 878, 6.; 

8. εἰς καλὸν] ει σοοά ἐΐηιο, (εὐ. Μαῖί. 487, 8: 5}. 11. ν. 10; ΤΗυο. 
καιρῶς, ϑυϊ4.) Οἷ,. ϑγιηροβ. 1. 4. 71Π1. 86; Ὠυκ. δα 106. 

4, οὕτω διατ.] 75 ἐλτιιδ ἀϊδροδοᾶ 47. 
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τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν εἰ μὴ ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους, 
καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς ὡπλισμένους. 6. Τὸ δὲ χωρίον, 
ς ἃ Ἁ ς “- Ν“ι « ,ὔ ς ,ὔ ὔ }] ἃ. -“ ὡς καὶ σὺ ὁρᾷς, σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρά ἐστιν ὃ δεῖ 
βαλλομένους διελθεῖν. Τούτου δὲ ὅσον πλέθρον δασὺ 

,ὔ , , ᾽ ᾽ - ε , 

πίτυσι διαλειπούσαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες 
3 ᾿«ὰ. Ψ Ἄ Ἁ “ , Ἃ 

ἄνδρες τί ἂν ππάσχοιεν ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίθων ἢ 
ς Ἁ “ , εἶ Ἁ Ων 3 ὦ ὑπὸ τῶν κυλινδουμένων; τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη γίγνεται 
ὡς ἡμΐπλεθρον ὃ δεῖ, ὅταν λωφήσωσιν οἱ λίθοι, παρα- 
δραμεῖν. Τ. ᾿Αλλ᾽ εὐθέως, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν 
Σ ὔ ᾽ Ν Ἁ ΄ ’ ς “ ἀρξώμεθα εἰς τὸ δασὺ προςιέναι, φέρονται οἱ λίθοι 
πολλοί. Αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον εἴη" θᾶττον γὰρ 
ἀναλώσουσι τοὺς λίθους. ᾿Αλλὰ πορευώμεθα ἔνθεν “5 
ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἢν δυνώμεθα " καὶ 
ἀπελθεῖν ῥάδιον, ἢν βουλώμεθα. 

8. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ἐενοφῶν 
καὶ Καλλίμαχος Παῤῥάσιος λοχαγός " τούτου γὰρ ἡ 
. ͵7ὔ 5 ἴω » 7 πὶ »“" » , -“ ἡγεμονία ἣν τῶν ὀπισθοφυλάκων ἃ λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ" οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. 
Μετὰ τοῦτο οὖν ἀπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνθρωποι 
. ς ΄ Ρ] 5 ᾽ Ἀ Ὡ σ΄ σ 

ὡς ἑβδομήκοντα, οὐκ ἀθρόοι ἀλλὰ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος 

φυλαττόμενος ὁ ὡς ἐδύνατο. 9. ᾿4γασίας δὲ ὁ Στυμφά-. 
λιος καὶ ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεύς, καὶ οὗτοι τῶν 
ὀπισθοφυλάκων λοχαγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δὲ ὑφίστασαν 
»᾿ -“ ΙΑ ᾽ Ἁ εν ᾿ Ἁ 2 -“ “4 

ἔξω τῶν δένδρων " οὐ γὰρ ἣν ἀσφαλὲς ἐν τοῖς δένδροις 
ἑστάναι πλεῖον ἢ τὸν ἕνα λόχον. 10. ἜἜνθα δὴ Καλ- 
λίμαχος μηχανᾶταί τι" προτρέχει ἀπὸ τοῦ δένδρου 
ὑφ᾽ ᾧ ἣν αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα ἐπειδὴ δὲ οἱ λίθοι 
φέροιντο, ἀνεχάξετο εὐπετῶς - ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ προδρο- 

(ὦ Π|, δ. 6. (ἃ 1.1.3. ΘΟΥ 

6. ἀνθ᾽ ὧν] Ορροδὶέο, ταθαπῖπρ ῥγοβὶξ, οὐ] ορἕδ βὲέ, Ῥ. Β. 
δολῖπα ιὐλίοῆ. ΜὝο 80. ϑυϊά. ν. 9. ὑφίστ. 8.11. τοὺς λόχους, 
πίτυς. “»οβϑέρα (ἈΦ τη6}) οἷοδθ ουϊδιὰς 

ἤ. αὐτὸ ἄν] Πδοο ἔρδιηι [ΠΟ 58 {Π6 ἐγδ68.᾽ 
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μῆς πλέον ἢ δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἀνηλίσκοντο. 11. Ὁ 
δὲ 1 , . ας ἃ Ν , ἃ ) ͵ Ν Ν 

ἐ Δγασίας ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον ἃ ἐποίει, καὶ τὸ 
στράτευμα πᾶν θεώμενον, δείσας μὴΐ οὐ πρῶτος πα- 

ὃ , ᾽ Ἁ Γ δὲ Ἧ ᾿Α “ »Ἷ 7 

ραδράμῃ εἰς τὸ χωρίον, οὐδὲ τὸν ᾿Αριστώνυμον πλησίον 
5, Ζ' » Χ 3 , ᾿ ᾽ς 

ὄντα παρακαλέσας οὐδὲ Εὶ ὑρύλοχονξ τὸν “Δουσιέα, 
ς “ " 2 δὲ » 50. 7 - Θολ Ν Χ 
ἐταίρους ὄντας, οὐδὲ ἄλλον οὐδένα, χωρεῖ αὕτὸς ἃ καὶ 

παρέρχεται πάντας. 12. Ὃ δὲ Καλλίμαχος ὡς ἑώρα 
αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος " ἐν 

Ν ,ὔ ͵ὔ ᾽ Ἁ τ: 7 τ 

δὲ τούτῳ παρέθει αὐτοὺς ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεύς, 
καὶ μετὰ τοῦτον Εὐρύλοχος ΔΛουσιεύς - πάντες γὰρ 
οὗτοι ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς καὶ διηγωνίζοντο πρὸς 
3 ΄7 ᾿ ἶ Ὁ“ δ καὶ «ς ΄- ," 7 ἀλλήλους" καὶ οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. 

«ς " « ἀπ, 2 Ν Υἵ 7 Ψ 

Ὥς γὰρ ἅπαξ εἰςέδραμον, οὐδεὶς [ἔτι] πέτρος ἄνωθεν 
ἠνέχθη. 18. ᾿Ενταῦθα δὲ δεινὸν ἣν θέαμα" αἱ γὰρ 
γυναῖκες ῥίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα καὶ ἑαυτὰς ἐπικα- 

πὰ. ᾿ ς » ς ,ὔ " Χ Χ τεῤῥίπτουν, καὶ οἱ ἄνδρες ὡςαύτως. Ἔνθα δὴ καὶ 
Αἰνέας ὁ Σ᾽ τυμφάλιος, λοχαγός, ἰδών τινα θέοντα ὡς 
4 « δ ἮΝ, Σ , 5 ,ὔ 

ῥίψοντα ἑαυτὸν στολὴν ἔχοντα καλήν, ἐπιλαμβάνεται 
ς Ὰ ς Χ 3 ᾿ 5 ἴω Χ » ’ 

ὡς κωλύσων. 14. Ὃ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφο- 

τεροι ὥχοντο κατὰ τῶν πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπέθανον. 
᾿Εντεῦθεν ἄνθρωποι μὲν ὀλίγοι πάνυ ἐλήφθησαν, βόες 

Χ ΜΕ Ὗ Ν ᾿ 
δὲ καὶ ὄνοι πολλοὶ καὶ πρόβατα. 

1δὅ. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Χαλύβων σταθμοὺς 
ἑπτὰ παρασάγγας πεντήκοντα. Οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον 
ἀλκιμώτατοι, καὶ εἰς χεῖρας ἤεσαν " εἶχον δὲ θώρακας 
λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα 

(Ὁ ΠΤ ὧἕὁδἶν. α.51:. .ἡὃ π. ἢ. 7. 

12, ἅπαξ εἰςεδρ.1 Χ90ὲ δοηιεὶ ἴη- 
ἐγαυογαηί. Β. 

158. Χαλύβων] “ΤῊΘ ΟΠΔΙΥ ΙΔ Π8 
ὝΘΙΘ ἃ πδίϊοη οχίθηβίνοὶυ αἰβίτ1- 
Βυϊεᾶά ΟΥ̓ ἔπ6 τηοαῃίδπ ΓΘΘΊΟΏΒ 
οἵ Απηθηΐα, Ροπίιβ δηα Ῥδρ]ὰᾶ- 
ξοπία.᾽ ΤΏδ {τὶθα Πογα τηθηἰοπμϑα 

816 οΔ]164 Ὅν ῬΙΩν Αττηθπο- (Πᾶ- 
1γ 065 (εἴ. Υ. ν. 17), ἴο αἰ ρ 5} 
{ἢ ἔτ] {π6 Ῥοπίϊο, Υ. 1. 1; 
Αἰπδϑυ. Ρ. 184. 
--- πτερύγων] ΤῊ 5Κιτί5, ΟΥἩἉΤΤΊΠΡ6 
οὗ {Π6 ουἶταββ, τηδα 6 οὗ ᾿βδίῃου οἵ 
ξε]0, τ ]οἢ ρῥγχοίθοίθα {6 ]οΐῃβ, 



ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΗΙ. [16-- Ἠ20. 184 

λῚ - 

πυκνὰ ἐστραμμένα. 16. Εἶχον δὲ καὶ κνημῖδας καὶ 
ΞΖ 

κράνη καὶ παρὰ τὴν ζώνην μαχαίριον ὅσον ἕνήλην 
Ξε “τ “ “Δακωνικήν, ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο" καὶ 

3 ᾿ ἀποτέμνοντες ἂν τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἐπορεύοντο " καὶ 
ὃ ἘΔ {7 ε , ς ΄ ν ᾽ Ἶ ἦδον καὶ ἐχόρευον ὁπότε οἱ πολέμιοι ὄψεσθαι αὐτοὺς 
3 ον ἃ Ἀ , ς “ Ν , “ 

ἔμελλον " εἶχον δὲ καὶ δόρυ ὡς πέντε καὶ δέκα πηχῶν, 
Ψ ΄ » - - Ὁ 5 ν “Ὁ μίαν λόγχην ἔχον. 117. Οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πο- 

λίσμασιν" ἐπεὶ δὲ παρέλθοιεν οἱ “Έλληνες, εἵποντο 
» - “ 

ἀεὶ μαχόμενοι" ᾧκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς " καὶ τὰ 
3 

ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀνακεκομισμένοι ἦσαν" ὥςτε 
μηδὲν λαμβάνειν αὐτόθεν τοὺς “Ελληνας, ἀλλὰ διετρά- 
φησαν τοῖς κτήνεσιν ἃ ἐκ τῶν Ταόχων ἔλαβον. 18. 
3 

Ἐκ τούτου οἱ “Έλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν “Αρπασον 
ποταμόν, εὖρος τεσσάρων πλέθρων. ᾿Εντεῦθεν ἐπο- 
ρεύθησαν διὰ Σ᾽ κυθινῶν σταθμοὺς τέσσαρας, παρα- 
σάγγας εἴκοσι, διὰ πεδίου εἰς κώμας " ἐν αἷς ἔμειναν 
ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

19. ᾿Εντεῦθεν δὲ ἦλθον σταθμοὺς τέσσαρας παρα- 
σάγγας εἴκοσι, πρὸς πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα καὶ 
οἰκουμένην, ἣ ἐκαλεῖτο Γ' υμνίας. Ἔκ ταύτης ὁ τῆς 
χώρας ἄρχων τοῖς Ἑλλησιν ἡ ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ. 

τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἐπάγοι αὐτούς. 20. ᾽Ελ- 
(Ὴ: στῆς 

τπϊϊποὰΐ ἱπίεγίοσί πο τ] ἐπη6 το Οἱ, Ἡογοά. ΥἼΙ]. 41 ; Τθυςο. 11. 4. 
δοϊΐοη οὔ {π6 ΠἰτηὉ8 : {Π6Υ ἃγτ6 ἀ6- 17. ἐν τούτοις ἀνακεκ.]Ὶ Ηαά 
5ουθοα ὃν Χϑη. 6 δ Εᾳ. ΧΙ]. 4.; εαγγίοα τρ (πᾶ Κορί) ἐπ ἐδεϑο 
οἵ. Ὠϊοῦ. Απί. Ρ. 577. 

10. ἀποτέμνοντες ἂν}. “ Οὐυτὴ 
αἴσοτο ροὐιϊββεῦ ἀπέτεμνον ἂν... 
καὶ. .. ἐπορ. ΠΟ ΤὨΪΤ Τὴ δϑῦ ἂν οὕ1η. 
ῬΑγ οἱ ρῖο δα πάρθτα νἱπὶ Πα ΘΓ 4811 
ΒΟ Ῥαγίϊοι]α 5ερα ἱπαϊοαίνο 1Π|- 
Ῥοσίδοϊ! δαῦ δουὶβί δαϊαηρὶ.᾿ Κι, ΟΥ̓, 
Ι,1.10;.1.1χ. 19; 161 429,1... 
- μίαν λ. ε. ὁ. 6. ἔμπροσθεν. 

Οὗ, . ν. 12. ΒΕ ΘΟ ΘΕΙΚ ᾿ΕΡΟΟΣ 
ἢδα ἔνγο βρίκϑϑ, ὁῃ6 δ΄ δὴ επά. 

([βϑύπεββθβ.) 866 ΥἹ. "1. 28; Οἱ. 
Ον. Ῥαβί. εἰ. 0604. 7 5δουῖϊ συϑγ ἔσο 
ΤΟ Γ5 αὐίέ. 

18. Ἅρπασον π. «Αγρά-διι ΟΥ 
.«4»γρά-ολαΐϊ, {π6 ποτέμεστ δα ομοξ 
ῬὈγΆΠΟΝ οἵ {86 Αταχθβ. Οἱ. Αἴηϑυν. 
Ρ. 185. 

18. ΣΑκυθινῶν] ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἐπ6 
Σακασηνοὶ οἵ ϑίταθο ΧΙ. Οἵ, Ηεγοά. 
γι. θ4ὲ 8; 

19. ἑαυτῶν π. χ.] Τἀε σον 
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Ἀ "] 5 Ἁ , φΦ Ν ᾽ Ἃ ’ . “ κ 

θὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτε ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν 
» ,ὔ [χὰ "Μ , ᾽ Ἀ [4 7 

εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλασσαν " εἰ δὲ μή, τεθνάναι 
3 , Νὰ ᾿ ᾽ Σ, ΣᾺ ᾽ Χ 
ἐπηγγείλατο. Καὶ ἡγούμενος ἐπειδὴ ἐνέβαλεν εἰς τὴν 
[ -“ 7 » » ἶ , Ἁ 

ἑαυτοῦ πολεμίαν, παρεκελεύετο αἴθειν καὶ φθείρειν τὴν 
᾽, ᾿ Ν “ν . ΄ Ψ » 

χώραν" ᾧ καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου ἕνεκα ἔλθοι, 

οὐ τῆς τῶν! “Ελλήνων εὐνοίας. 21. Καὶ ἀφικνοῦνται 
ἐπὶ τὸ [ἱερὸν] ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ" ὄνομα δὲ τῳ 
9" Φ' ,ὔ 3 Ἶ Χ ς “ δ Α Μ, «ἡ “ 

ὄρει ἣν Θήχης. ᾿Επεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ 
» Ν ἴω Ἂ , Ἁ Ἁ ὄρους καὶ κατεῖδον τὴν θάλασσαν, κραυγὴ πολλὴ 
ἐγένετο. 32. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἐενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύ- 
λακες ὠήθησαν ἄλλους ἔμπροσθεν ἐπιτίθεσθαι πολε- 

μίους " εἵποντο γὰρ ὄπισθεν οἱ ἐκ τῆς καιομένης χώρας, 
καὶ αὐτῶν οἱ ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ 
3 ’ {ὦ 7 . [ὰ -: », 

ἐζώγρησαν, ἐνέδραν ποιησάμενοι " καὶ γέῤῥα ἔλαβον 

δασειῶν βοῶν ὠμοβόϊνα ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. 
ἼἘΕ Ε ὃ) δὲ Χ 7] μας κῆδος. ΄ὔ 
28, ᾿Επειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτε- 

Ἀ ΠΥ .9 ᾿ς » 7 τον Ὰ ς ψπ ᾿ 

ρον, καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶν- 
Ἁ ὕλ, “ (ζ ΠΥ Ὰ ε 7 Ἁ Ὁ ὃ) Ἅ, ,ὔ τας, καὶ πολλῷ μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλείους 

ἐγίγνοντο, ἐδόκει δὴ μεῖζόν τι εἶναι τῷ Ξενοφῶντι. 34 Ὑὐγ ἢ  Μμ Ὁ "ἡ ς . 
γ᾿ 5 5 ΕΝ ἊΨ Ἁ Α ΝΥ ᾿ ε 7 

Καὶ ἀναβὰς ἐφ᾽ ἵππον καὶ “ύκιον ταὰἪ καὶ τοὺς ἱππέας 
3 Ἁ ͵ Ἃ  ς ι » 4 ,ὔ 

ἀναλαβὼν παρεβοήθει" καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων 

τῶν στρατιωτῶν, θάλαττα, θάλαττα, καὶ παρεγ- 
’ Ν Ἁ » “ ν᾿ ΕΓ Ὑ ΄ὔ 

γνώντων. Ἔνθα δὴ ἔθεον ἅπαντες καὶ οἱ ὀπισθοφύ- 
λακες, καὶ τὰ ὑποζύγια ἠλαύνετο καὶ οἱ ἵπποι. 38. 
5 Ν Ν 5 , ,ὔ 3 Ἁ Ὰ Ε ᾿] ἴω Ἁ 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ 

περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς 

(1) 1. νἱ. 18,5. (ὃ νυ. 18; Υ͂. τ. 11. (μα) ΠΙ. Ηϊ, 90. 

αὐ τσαν' ιυἱϊέβ, ἠϊδ οἱσπ (ρϑορίθ). Οἵ. 2424. θάλαττα. ΟΥὨΊΓρ. Ζξη. ΠΙ. 
Κι ποίβ δ 111]. ἴν. 41. 522, Ἡ. 

22. δασειῶν] (Αφηϊνα οὗ [606 --- παρεγγ.} “ ΒΕΙΙααὶβ αὐ ἄρρτο- 
ἡηαίογίαϊ οὐ 97) τυλίοῆ. Οἵ. Ατῃ. ροτγαγθηΐ.᾽ Κὶ. 
α. Ρ. 148: 1617, 538.---Βοῶν ὠμο- 20. περιέβαλλον͵] Τἧοψ οπι- 
βόϊνα, ἃ5 ἰηῇ. νἱϊ. 8. ὁδὸν ὧδο- ὀγασροα οτδ ἃποίμου, ΤῊΘ γοοῖργο- 
ποίουν. Λε], 4607, 4. οἱέν οὗ [86 δοίϊοῃ τοαιϊμγοα (ῃς 
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’ὔ Ἁ 5 , “ ἢ “ 

δακρύοντες. Καὶ ἐξαπίνης, ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος, 
οἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν 
μέγαν. 206. ᾿Ενταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων πλῆθος 
Ρ] ΝΑ ᾿ ΄ Υ ἣν » ΄ ᾽5Ὲ ὠμοβοΐνων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα γέῤῥα" 
καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέτεμνε τὰ γέῤῥα καὶ τοῖς 
ἄλλοις διεκελεύετο. 27. Μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οὗ 
Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ ἵππον 

᾿ ΄, ᾽ κ ν ᾿ Ν Ἢ | 
καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σκευὴν Περσικὴν καὶ δα- 

Ἁ δέ Ὑ δὲ ΄ Χ ὃ “ Σ 
ρεικοὺς δέκα " ἤτει ὃὲ μάλιστα τοὺς δακτυλίους, κα 

ἔλαβε πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. Κώμην δὲ 
δείξας αὐτοῖς οὗ σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδόν ἣν πορεύ- 

» ͵ὔ » δ’ Ὁ , μων Ὑ “ 

σονται εἰς Μάκρωνας, ἐπεὶ ἐσπέρα ἐγένετο, ὥχετο τῆς 
Ἁ » 

νυκτὸς ἀπιών. 

ΟΑΡΟΤ ΎΠΗ 

1. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν οἱ “Ελληνες διὰ Μακ- 
ρώνων σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. Τῇ πρώτῃ 
δὲ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριζε τήν τε τῶν 
ΜΜακρώνων καὶ τὴν τῶν Σ᾽ κυθινῶν. 2. Ἐἶχον δ᾽ ὑπερ- ἱ 
δέξιον ἃ χωρίον οἷον χαλεπώτατον, καὶ ἐξ ἀριστερᾶς 

ἄλλον ποταμόν, εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ἢ ὁ ὁρίζων, δι’ οὗ ἔδει 

διαβῆναι. Ἂν δὲ οὗτος δασὺς δένδροις παχέσι μὲν οὔ, 
(ὡ) ἢ. ἴι. 6. (8) ΠΙ. ἐν. 87. () 1. ἢ. νἱῇ. 

γηϊάϊ]ο (Ξε6 Ταίθ, Τμδαΐγα οὐ {πΠ6 οἱ ἐπε ὶγ ἤἥηρουβ. Οἵ. Ευτ. ΗἹΡΡοΟΙ. 
ατθεκβ, Ρ. 335), σβῖ ἢ Χροη. μον - 
ΘΟΥΘΙ τι568 ἴῃ ἃ αἰ ογθηΐ β6η86, ΥἹΙ]. 
᾿ἰπ Θ Ε, ἄν. 7. 
- ὅτου δὴ π.7 -- παρεγγυήσαν- 

τος ὅστις δὴ παρεγγύησεν. Κ. 
ϑοριοδοάν βιισφοδέϊπρ ἱέ. ΟἿ. 1], 
828; Μεαῖίί. 488. 

27. τοὺς δακτυλίου) Τλοῖν' 
τίπρυ (1. νἱϊ, 24), τ] ἢ} Ἠ6 58 

859. 
1. Μακρ.] Οα]οα ϑαηηὲ ἰπ 

δίχα θ᾽ ἰππο (ΧΠ]1. Ρ. 825.) 
- τὸν ποταμὸν] Τολόγικ- δ, 

ἴῃς Αδδαγὰδ οἵ ῬΙΩΥ, ὙΠῸ βίαϊοβ 
ἐμαῦ (Ὡ6 Μδογοπίδηβ ἀνγοὶξ οἢ 108 
ῬδηΚ5. Αἴηβυν. 189, 

2. ὑπερδέξ. χωρ.] Ηἱϊσὴ στοιπά 
οἢ ἐλο γἱσλί. Ι. 
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πυκνοῖς δέ. Ταῦτα, ἐπεὶ προςῆλθον οἱ Ελληνες, 

ἔκοπτον, σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελ- 
θεῖν. 8. Οἱ δὲ Μάκρωνες, ἔχοντες γέῤῥα καὶ λόγχας 
καὶ τριχίνους χιτῶνας, καταντιπέραν “ τῆς διαβάσεως 
παρατεταγμένοι ἦσαν, καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ 

,ὔ .] Ἁ , 5ςε 3 “ Ν » 7 
λίθους εἰς τὸν ποταμὸν ἔῤῥιπτον " ἐξικνοῦντο δὲ οὔ, οὔτε 
ΝΜ Ψ Γ 

ἔβλαπτον οὐδένα. 

4, Ἔνθα δὴ προςέρχεται τῷ Ἐενοφῶντι τῶν πεὰλ- 
“ 5 Ἁ ᾽ θ ́ 7 ὃ ὃ 4 

ταστῶν τις ἀνὴρ ᾿Αθήνῃσι φάσκων δεδουλευκέναι, 

λέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων - καὶ 
οἶμαι, ἔφη, ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι" καί, εἰ μή τι 
κωλύει, ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. ὅ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν 

κωλύει, ἔφη - ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον αὐτῶν 
, » ,ὔ « ᾿] 5 5 ΄ α { 7 

τίνες εἰσίν. Οἱ δ᾽ εἶπον, ἐρωτήσαντος ἃ, ὅτι Μάκρωνες. 
᾽ ΄ ͵ » » ᾿ ΠῚ». χ . 
Ἐρώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται, καὶ 

͵ δ -“ ᾿ " Οἱ δ᾽ » 7 

χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι ; 6. Οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο " 
[ » « “ 5 Ἁ ᾿ 4 , ,᾽ Ἃ 

Οτι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἔρχεσθε. ΜΛέγειν 

ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κακῶς γε ποιήσοντες, 

ἀλλὰ βασιλεῖ γε πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τῇ Υ μήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν 
ε ᾽ὔ 

Ἑλλάδα, καὶ ἐπὶ θάλασσαν βουλόμεθα ἀφικέσθαι. 7. 
» 7 ᾿Ὶ -“ » ὃ “ 6 ἊΟ. 7 Ἂς Φ ς » 

Ἡρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν 5 ἂν τούτων τὰ πιστά. Οἱ. ὃ 

ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν. ᾿Εντεῦθεν δια-. 

διδόασιν οἱ άκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς 

“Ἕλλησιν, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐκείνοις ᾿Ελληνικήν " ταῦτα 
Ν »᾿ ν" οὐ ᾿Ὶ Ν 5 Μ 

γὰρ ἔφασαν πιστὰ εἶναι: θεοὺς δὲ ἐπεμαρτύραντο 
» ͵ 

ἀμφότεροι. 
8, Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Πάκρωνες τὰ δένδρα 

᾽7ὔ 7 κοῖς «ς ,ὔ ς ͵7ὔ 

συνεξέκοπτον, τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες 
(6.1... 8. 0. (ὦ 1. ἢ. 17. (8) 1. νἱ. 2. 

2. ἔκοπτον) ΤῸ Ορθὴ ἃ ρᾶββαρε “οι αἶδο αγὸ οοηιῖπρ (πὶ ἢ Ὑγ87) 
ἰο ἴῃ ῬαηκβΒ. [πῇ 8. συν-εξ- αἀφαϊηδέ᾽ ἄς. 
έκοπτον. ἤ. διαδιδ. χλ.7 Η. ᾳυοΐε5 Ηοτη. 

6. καὶ ὑμεῖς] Καὶ τοΐεῖβ ἰοὸ πο- 1]. Ζ. 2590. 
Ἀέμιοι Ἰτηρ! θα ἴῃ (π6 βθηΐθῃοθ, 8. συν-εξ-έκοπτον.] Ηοίροα ο 
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53 “ ᾽ 
“ “ “Ἔ 

Ἁ » [4 

ἐν μέσοις ἀναμεμιγμένοι τους λλησι" καὶ ὠγορᾶν, 

οἵαν ἐδύναντο, παρεῖχον᾽ καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν 

ἡμέραις ἔςτε ἐπὶ τὰ τῶν Κόλχων 
ὅρια κατεστησαν τοὺς 

“θλληνας. 9. ᾿Ενταῦθα ἣν ὄρος μέγα, προςβατὸν δέ" 

Ν Ἁ ’ ς ΄ 
; με 

Ἀ 

καὶ ἐπὶ τούτου οἱ Κόλχοι παρατεταγμένοι 
ἧσαν. Καὶ 

τὸ μὲν πρῶτον οἱ Ελληνες ἀντυπαρετάξαντο φάλαγγα,
 

ε “ » ξ Ἀ Ἄν - » δὲ ἔδο -“ 

ὡς οὕτως ἄξοντες ἦ πρὸς τὸ ὄρος ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς 

στρατηγοῖς βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν ὅπως ὡς κάλ- 

χιστα ἀγωνιοῦνται. 10. Ἔλεξεν οὖν Ξενοφῶν ὅτε 

δοκεῖ παύσαντας τὴν φάλαγγα λόχους ὀρθί
ους ξ ποιῆσαι" 

ς Ἁ Ν ͵ 
ῇ 

᾽ ’ »“" Ἀ . 

ἡ μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασθήσεται εὐθύς" τῇ μὲν γάρ 

ἄνοδον, τῇ δὲ εὔοδον εὑρήσομεν τὸ ὄρος - καὶ εὐθὺς 

“ » ᾿ “ Ὁ 
“ ᾽ ’, 

τοῦτο ἀθυμέαν ποιήσει, ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα 

ταυτην διεσπασμένην ὁρῶ
σιν. 11. Ἔπειτα δέ, ἢν μὲν ἐπὶ 

πολλοὺς τεταγμένοι προςάγωμεν, περιττεύσουσιν ἡμῶν 

οἱ πολέμιοι, καὶ τοῖς περιττοῖς χρήσοντα
ι ὅ τι ἂν βού- 

λωνται" ἐὰν δὲ ἐπ᾽’ ὀλύγων τεταγμένοι ἴωμεν, οὐδὲν ἂν 

εἴη θαυμαστὸν εἰ διακοπείη ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ 

ἀθρόων πη καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώπων συμπεσόντων " 

εἰ δέ πη τοῦτο ἔσται, τῇ ὅλῃ φάλαγγι κακὸν ἔσται. 

12. Αλλά μοι δοκεῖ ὀρθίους τοὺς λόχους ποιησαμέ- 

νους τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν διαλιπόντας τοῖς 

’ [τὰ »" Ἁ 3 7 “ 
; θ Ἦ σὰ 

λόχοις ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενεσσαι τῶν 

πολεμίων κεράτων" καὶ οὕτως ἐσόμεθα τῆς τε τῶν 

(Ὁ 512: 1. 8.8. (8) ΤΥ. ἅ.. 11. 6) . 5. 

ομί αὐτὐαν ἐΐο ἔγοεα, δὰ εἰεατεᾶ ἐλοῖν δυγρίτϑ ([. 6. ἔμοβα τγ8ο ουῖ- 

τη8 τοδᾶ ἰο ἴπε τἰνον- ϑιάθ, ϑιΡ. Β8ηκ υ8) 2. υ ιὐλαξεῦεῦ (ψιυνροβ
ε8) 

8 2, δηὰ ἰηΐ. Υ͂. 1. 13: ᾿ς ἔλεον ρίεοαβε. 

11. ἐπὶ πολλοὺς τετ.1 ῬτΤαιη 
1 Τπαΐί (πο) 

τρ τιαὴν 66}, ΟΥ «οἱ πιατν ἵπ 

76, ἀνὰ ἐπογοίοτο στ ἃ ΠΑΥΓΟΥΥ 

ποηξ. ΤῊ δοο. (πολλοὺς) 18 1655 ἑογτυαὶς, ἐμαέ ὅο. (πεῖ, 836, 5} 

οοιασαοι ἔδδη ἴμ6 56 Π., 85 ἰηΐ. ἐπ “Ῥαΐϊνυμι τοῖς λ- αἃ κατασχεῖ 

ὀλίγων, ἀπὰ 1. 11. 15. τεΐογ.᾿ Ῥ. ; 

-- τοῖς περιτ.) Τὴον τοἱ11 οηιρίον 

εοἰἐδ ἐῆο οοπιραπῖεδ, ὃν ἰοαυΐϊη
ς ἐπ- 
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πολεμίων φάλαγγος ἔξω οἱ ἔσχατοι λόχοι, καὶ ὀρθίους 

ἄγοντες οἱ κράτιστοι ἡμῶν πρῶτοι προςίασιν, ἡ τε ἂν 
Φῳ 

εὔοδον ἢ ταύτῃ ἕκαστος ἄξει ὁ λόχος. 18. Καὶ εἴς 

τε τὸ διαλεῖπον οὐ ῥάδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις εἰςελ- 
“ » Ν Μ , " ’ 3 

θεῖν ἔνθεν καὶ ἔνθεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε οὐ 
"7 », ᾿. "᾿, , 3 ΄ , 

ῥάδιον ἔσται λόχον ὄρθιον προςιόντα. ᾿Εάν τέ τις 
͵ “ ᾿ς ς ,ὔ , " “Ω 

πιέζηται τῶν λόχων, ὁ πλησίον βοηθήσει" ἤν τε εἷς πη 
δυνηθῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς ἷ 

“ 7 “Ὁ ,, “ " ΕἾ μηκέτι μείνη τῶν πολεμίων. 14. Ταῦτα ἔδοξε, καὶ 
5» ᾽ ᾿ ,ὔ Ἃ , »: ἴω Ν » Χ 2 Χ ἐποίουν ὀρθίους τοὺς λόχους. Ἐενοφῶν δὲ ἀπιὼν ἐπὶ 

-" “- “- 

τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρατιώταις " 
"Ἄνδρες, οὗτοί εἰσιν, οὃς ὁρᾶτε, μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν 

Ἁ  Ἶ κ γΌ. 9 ΒΝ θ 7 Υ "ὃ ΄ "7 τὸ μὴ " ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι ἐσπεύδομεν" τούτους, ἤν 
πως δυνώμεθα, καὶ ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν. 

᾿] ἡ Ἀ ᾿] » “ ͵ὔ ῳ Γ 5 Ν 1ὅ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ 
τοὺς λόχους ὀρθίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι 
τῶν ὁπλιτῶν ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα, ὁ ὁ δὲ λόχος ' ἕκασ- 

τος σχεδὸν εἰς τοὺς ἑκατόν" τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ 
τοὺς τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου 
ΜἹ Ἁ ἈΝ “ » Ἁ κι ἶ Ν ᾽ὔ Ν 

ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν 
ἑξακοσίους ἑκάστους. 16. ᾽Εκ τούτου παρηγγύησαν 
οἱ στρατηγοὶ εὔχεσθαι " εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες 
5 4 Ν , Ἁ ᾺἋ μ»-ἰ “ ; Χ { 

ἐπορεύοντο. Καὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ Ξενοφῶν καὶ οἱ 
σὺν αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν πολεμίων φάλαγγος 
5» 5 ΄ὔ . 6 Ν ΄ ς ἔξω γενόμενον ἐπορεύοντο: 17. οἱ δὲ πολέμιοι ὡς 
ὃ 3 ΄ ᾽ δ ͵ ϑ Χ 3 Ἁ ᾿ ὃ ἘΞ Ἁ 

εἶδον αὐτούς, ἀντιπαραθέοντες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν 

αλ το ἰδ, 8. ἬΝ 15... ἃ. ὰὶ..3.: 

- οἱ κράτιστοι] ὅϑ611. λοχαγοί. - ὠμοὺς] “ τᾶν! ὮνΡΘΥΒΌΟΙΘ ΡΤῸ 
14. ἐποίουν] 861}. οὗ λοχαγοί.---- ροηξιδ οοηποίαογο αὐ ἀοῖογο. ΟἿ. 

Ὠϊϑέ. β0Ρρ. 8 12, ποιησαμένους, ΠιΙαα, ΤΥ. 85.᾽ Ὗ. ΗΞ6]]. Π]. πὶ. 6. 
τηθδηϊηρ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας, ἃ5 17. ἀἂντιπαραθ.} ϑδηβαβ δϑβί 
ἱπῇ, 8.158, ἐποιήσαντο. .. ἕκαστοι. “οὔπὶ ΟΥ̓́ΟΙΒ ΟΡρΡΟΒ ΕΠ (ἀντι--) Ἰαχία 
- ἐμποδὼν τὸ μή] ΕᾺΓ τογα Θοστῃ δοίθιῃ (παρα--) Ουχτογθηῦ δὶ, 

ὨΌΔ]Υ τοῦ μή. Μαίί. 542, Ο"5. ὃ. δἄο.᾽ Κ. 
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ε ᾿ Ἄδα, Χ ΒχΧ ᾿Α Ἁ “- 

οἱ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, καὶ πολὺ τῆς 
αὑτῶν φάλαγγος ἐν τῷ μέσῳ κενὸν ἐποίησαν. 18. 
᾿Ιδόντες δὲ αὐτοὺς διαχάζοντας οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν 
πελτασταί, ὧν ἦρχεν Αἰσχίνης ὁ ̓ Ακαρνάν, νομίσαντες 
φεύγειν ἀνακραγόντες ἔθεον - καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ 

Ἁ "7 » , , Ἁ ᾽ “ Ἁ ᾿ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι" συνεφείπετο δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ 
᾿Αρκαδικὸν ὁπλιτικόν, ὧν: ἦρχε Κλεάνωρ ὁ Ὄρχο- 

“ ς ᾿ ͵ ς 5 “- 3 ,ὔ 

μένιος. 19. Οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο θεῖν, οὐκέτι 
ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο. Οἱ δὲ 
Ἕλληνες ἀναβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν πολλαῖς 

20. Καὶ τὰ 
μὲν ἄλλα οὐδὲν ἣν ὅ τι καὶ" ἐθαύμασαν " τὰ δὲ σμήνη 

εἶ πὰ 5: Ὁ ἣ “ “ [τὰ Ν “- 

πολλὰ ἣν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν 
στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίνοντο καὶ ἤμουν καὶ 
κάτω διεχώρει αὐτοῖς, καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἠδύνατο ἵστα- 

σθαι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν 
ἐῴκεσαν, οἱ δὲ πολὺ μαινομένοις " οἱ δὲ καὶ ἀπο- 
θνήσκουσιν. 21. κειντο δὲ οὕτω πολλοί, ὥςπερ τροπῆς 

΄ Ν ἃ, ἦν δι Ὁ , - 3ϑ'΄. 5 , Ϊ 

γεγενημένης " καὶ πολλὴ ἣν ἡ ἀθυμία. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
» , Χ ἡὃ , .} Ἁ δὲ Ἁ » [4 ο Ὁ“ ἀπέθανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν πως 5 ὥραν 
ἀνεφρόνουν " τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥςπερ 
ἐκ φαρμακοποσίας. 

22, ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς παρα- 
σάγγας ἑπτά, καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλασσαν εἰς Τρα- 
πεζοῦντα, πόλιν ᾿ Ελληνίδα, οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ 

(α) 1.1.8. (ὦ) Π. τὶ. 8. (ο) ΥἹ. ἣ(. 17. 

4 ᾿ » , εἶ » ΄ 

κώμαις καὶ τἀπιτήδεια πολλὰ ἐχούσαις. 

18. οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκ. π.] Τῆὴε 
»οϊέαεδί5 ἴηι ἐδθ Αγοαάίαη αϊοϊδίοη. 
ΟΕ ΒΗ, 11. 78.. ΟΣ εαΡ᾽ 
ἑαυτόν. 

20. ὅ τι καὶ ἐθ.7] Καὶ “ Τογία556 
αὐτὰ ἤσττα. δα. Υὴρ. Ρ. 837, ποὴ 
τηᾶ]6 οδθη Ἔχρ]ϊοθβ.᾽ Ρ..... ἐπ ΒΙΟἢ 
γραϊδῃᾳφΉἪ ϑιγργίϑο ἰμοθτη᾽..... ΟΥ̓ 
“ οαμιϑοα ροϑδιἐίυο τσοπ6}7".᾿ 

- ἄφρονές] Οἵ, ΡΙ]ην, Ν. Ἡ. 
ΧΧΙ, 44, (135.) ὙΤὴδ ἱπίοχ᾽οαϊίηρ; 
Ῥγοροσίν οὗ {Π|18 ΠΟΠΘΥ͂ (Ὁ ΒΙΟἢ 18. 
Ὀϊ6Ὶ) 8 ἀεγνεα (δοοοσγαϊηρ ἰο 
Τουγηδίοτί) ἴσοι {π6 Ροπέο ἢδο- 
ἀοάοηάτοπ, δηα {π6 ΑζΖαϊθα Ῥοι 
(ἴσα, οὐ ψ Ποῖ 1Π6 Ὀ665 ἴροᾶ ἱπ 
{Π656 ρΡαγίβ. 866 δῖ50 Αἴηβυ. 19]. 

22. Τραπεζ(.] Ττγεϑϊχοπά, 
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Πόντῳ, Σινωπέων ἀποικίαν, ἐν τῇ Κόχχων χώρᾳ. 
᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα, ἐν ταῖς 

ΡῚ ͵ , ς " Ν ς ͵7 
τῶν Κόλχων κώμαις" 28. κἀντεῦθεν ὁρμώμενοι Ὁ 

“᾿ Χ “ ᾽ ᾿' Ἂ “Ὁ “Ὁ 

ἐληΐζοντο τὴν Κολχίδα. 4γορὰν δὲ παρεῖχον τῷ 
“ ΄ εἰ ΄ 6 

στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς “Ἐλ- 
ληνας καὶ ξένια ἔδοσαν, βοῦς καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον. 
24. Συνδιεπράττοντο δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλ- 

χων, τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οἰκούντων " καὶ ξένια 
καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἦλθον “πλέον"ἡ βόεςς 2ὅ. Μετὰ 
δὲ τοῦτο τὴν θυσίαν ἣν εὔξαντο παρεσκευάζοντο" 
ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες ἀποθῦσαν τῷ Διὶ τῷ 

“ Ἂ Ν πὸ ῇ Χ ““ "7 

Σωτῆρι, καὶ τῷ ᾿ Ἡρακλεῖ ἡγεμόσυνα " καὶ τοῖς ἄλλοις 
Ν “ ἃ 9 2 , ᾿ ᾿ , “ 

δὲ θεοῖς ἃ εὔξαντο. ᾿Εποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα γυμ»- 
Χ 2 Μ΄ » Μ Ψ ΟΜ Ἂ νικὸν ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν " εἵλοντο δὲ Ζίρα- 

, Ξ ἃ » “ ", Ἃ Ἄγ κόντιον Σπαρτιάτην (ὃς ἔφυγε παῖς ἔτι ὧν οἴκοθεν, 
“ »ἢ Ἂς ΤᾺ ͵7] “ 3 

παῖδα ἄκων κωατακτανὼν ξυήλῃ πατάξας,) δρόμου τὶ 
ἐπιμεληθῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι. 

26. ᾿Επειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα παρέ- 

δοσαν τῷ ΖΙρακοντίῳ καὶ ἡγεῖσθαι. ἐκέλευον ὅπουτ 
ἈΝ ͵ Ἁ »  « Ἂς Ἑ “ 

τὸν δρόμον πεποιηκὼς εἴη. Ὃ δὲ δείξας ὅπου παρ- 
Ις ,. Μ Φ Ε , Μ “ 

εστηκότες ἐτύγχανον, Οὗτος ὁ λόφος, ἐφη, κάλλιστος 
7 [τή », , [ω] με Υ, τρέχειν ὅπου ἄν τις βούληται. Πῶς οὖν, ἔφασαν, 

δυνήσονται παλαίειν ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως ; Ὃ 
δ᾽ εἶπε: Μᾶλλόν τι ἀνιάσεταν ὁ καταπεσών. 37. 
᾿Ηγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον τῶν αἰχμαλώτων 

 Ε κα. [}}11|..}...:9. ΣΎ θὲ 

23. ξένια] Ῥγοϑοηΐβ, ἃ5 ράσο απἱ αυδ δα Ἰυάυγ ἰπδθϊδαθη τη 
οἵ Ὠοβρ 4016 δ] ἀπο. Ὡρδορϑβασία απ ρτγφοραγαΐῖ, ἸΟΟΘῸΠι 
24. Συνδιεπρ. Τῶον ποροξϊαἐοα Ῥτοβρίοιϊῖ, ουγτὶσα]αμηλ αθβιρπδΐ, 
᾿αἴϑο θη δολμαῖ οἵ, ζο. ὅτο.᾽ -Κ. 
᾿ς πλέον] Μ88. [Βεῖϑκο, Β. 26. δέρματα] ’ Αὐἱ ἄομο, δὰξ αἱ 
τὸ πλέον. “Νοπ δὴ μίογμηιφθ οοτἰδη τι Ῥγθοτηῖα αἰβετ θιθγοῦ.᾽ 
ασδλτη μοξΐιι5 τὸ πλέον 5Ἰϊσιηϊῆοαί.᾽ Ῥ. “Οὗ, Ηοτοά. 11. 91. Κ. 

͵ Β.].΄.. πλεόνα, βοές. Ῥ. 27. ἠγων:ζ.---ατάδιον] Ξ- ἀγῶνα 
25, ἐπιμελ..7 “Ηος ᾿εδύ ευβ σταδίου. Οἵ. 161, 568, 
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δόλιχον δὲ Κρῆτες πλείους ἢ ἑξήκοντα 

ἔθεον " πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι" 

Ν Ἁ , 5» “ 
Ἁ Ἀ “ 

,ὔ 

καὶ καλὴ θέα ἐγένετο" πολλοὶ γὰρ κατέβησαν, καὶ, 

“ ΄ - [ “ Ἁ , Ἄς. 

ἅτε θεωμένων τῶν ἐταιρῶν, πολλὴ φιλονεικία Εγύγνετο. 

οα, Ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι" καὶ ἔδει αὐτοὺς κατὰ τοῦ 

πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀποστρέψαντας 

πάλιν ἄνω πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν. 

οἱ πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο " 

ὄρθιον μόλις βάδην 

πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ 

οἱ πλεῖστοι, 

Καὶ κάτω μὲν 

ΕΙ Ἀ Ἁ 3, 3 -“ 

ἄνω δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς 
»ν 

ἔνθα 

παρακέλευσις ἐγίγνετο 
᾽ ΄, ΣΝ 

ἐπορεύοντο οἱ ὑπποι" 

αὐτῶν. 
6) 59. 

ἄονη ἰδ στάδιον ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ 

ἔηεβ, τασυΐης ἔγοτα ὁ ἴο 24. Οἱ. 

Ὁιοῖ. Απί. Ρ. 894, ὃ. 

--- κατέβησαν] 44 εογέαπιεη αε- 

ϑοοπαογαηί. ΝΥ. ΟἹ. Ηοτν. Οἀ6 1.1. 

οἿ. δόλιχον] «4 ἰοπῷ σ0Ὡ786 (δο- 

χιχός, ἰοπφ.) ὙΤὨΕ στάδιον (202: 

γαβ.) νγὰϑ [86 Ἰεπσίῃ οὗ {πε ἴοοῖ- 

ἴλοθ οουτβα αἱ ΟἸντΩρΪᾶ. ΤῊςΘ 

δίαυλος γγὰ8 [815 ἀουδιοᾶ,---πᾶ ἴῃ 

[μ8 δόλιχος ἴΠ6 ΤΆΘΟΥ5 ΤᾺ ἊΡ δϑα Τοδοοπααΐ τι ΟΡ ΌΙα φϑετοτ. 5. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΕΞ ΑΕ ΑΝΑΡΟΑ ΣΙ Σ, 

Ε΄. 

ΘΟ. ΡΤ. 

“Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξε:" 
οἱ Ελληνες, καὶ ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρις ἐπὶ θάλατταν Ἥνες, ΜΝ ΡονΟ, ΤῊ ΜΕΧΡΟΣ 

: .) “Ὁ ᾽ “ , ᾿ Ε ᾽ “ 

τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, καὶ ὡς εἰς Τραπεζοῦντα 
«ς ὃ πολιν ᾿Ελληνίδα ἀφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέθυσαν ἃ εὔξαντο 

, ͵ὔ 5», “-“ ᾽ ͵ὔ ἴω 3 Ω 

σωτήρια θύσειν ἔνθα πρῶτον εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, 

ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. 2. ᾽Ε'κ δὲ τούτου 
7 5 ͵7ὕ ᾿Ἶ » -“ 7 

συνελθόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς πορείας ' 
““ » -ε 

ἀνέστη δὲ πρῶτος ᾿Αντιλέων Θούριος καὶ ἔλεξεν ὧδε - 
᾽ Ὰ Χ , ν᾽ ΠΣ γᾶ ἢ ἣ » 
᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη συσκευα- 

, Ν , Χ 4 Ἧ ἈΝ “ 7 ζόμενος καὶ βαδίζων καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων 
ΩΣ: ΄ γΝ ᾿ χΣ ἢ τ κι , 

καὶ ἐν τάξει ἰὼν καὶ φυλακὰς ὃ φυλάττων καὶ μαχό- 
μενος " ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος τούτων τῶν πόνων, 
5 Ν ΄ : ΕΙ - Χ ΧΝ Ἀ Ἂ᾿ Ν 

ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λουπὸν καὶ ἐκταθεὶς 

ὅ. 1. τ το. 
2. Θούριος] 47) Ττιγιμηι, ἴῃ Μ|αρ- 4 1ΠΟΥ5 Ἰοῖξ τὰ ἴθ {παῦ οοπάϊ- 

πὰ ΟτἸοῖα, ἃ ΟΟΙΟΩΥ οὗ Αἰπθη8, τἋτἰοη. Οἵ, Οαγν55. Χ111.110. Καδ δ᾽ 
ὭΘΩΓ {Π6 516 οὗ ϑ' θαυ 8. ἄρ᾽ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν, δεδμημένον 
- ἐκταθεὶς} Ο͵Ιἱγδδεὲβθ δυσίνηρ ὕπνῳ. ϑΡΕ]1η. 

ΔΒ]66Ρ αὖ Π{πᾶοὰ, {π6 ῬΗΟμΙοϊδῃ 

Ο 
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ὥςπερ ᾿Οδυσσεὺς [καθεύδων] ἀφικέσθαι εἰς τὴν Ελ- 
λάδα. 8. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύ- 
βησαν ὡς εὖ λέγοι " καὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες 

ε 7 ΝΜ Χ ,, ,. ἃ Ἀ Α' 

οἱ παρόντες. "Ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν 

ὧδε: 4. Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, ᾿Αναξίβιος, 
ε Χ Χ ’ Ἃ φ ΄ ᾽ 5. ν᾽ ; 

ναυαρχῶν δὲ καὶ τυγχάνει" ἢν οὖν πέμψητ᾽ ἐμ, 
»Μ δ Ὁ ἃ ΄ Μ ᾿ “ Ν᾿ ΟΝ “Ὁ οἴομαι ἂν ἐλθεῖν καὶ τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς 
ἄξοντα" ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε 
»Μ ᾽ Ἃ » Χ ΝΜ “ Ἁ ’ ᾽ ’ 

ἔςτ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω ἥξω δὲ ταχέως. ᾿Ακούσαντες 
κ ς -“ . , Χ ᾽ , 

ταῦτα οἱ στρατιῶται ἥσθησάν τε καὶ ἐψηφίσαντο 

πλεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα. 
ὅ. Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε" 

Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ Ὁ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ 
ἀναμενοῦμεν. Ὅσα μοι οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν 
ἐν τῇ μονῇ, ταῦτ᾽ ἐρῶς 6. Πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια 
δεῖ πορίζεσθαι ἐκ τῆς πολεμίας " οὔτε γὰρ ἀγορά ἐστιν 
ς 7 Ν -“ 6 » Υ͂ θ » “ ᾽ Ἁ ᾽ ἱκανή, οὔτε ὅτου ὠνησόμεθα εὐπορία εἰ μὴ ὀλίγοις 
τισίν: ἡ δὲ χώρα πολεμία" κίνδυνος οὖν πολλοὺς 
ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως πορεύησθε 
ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἴ. ᾿Αλλά μοι δοκεῖ σὺν προνομαῖς 
λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, ὡς 
σώζησθε - ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι. "Ἔδοξε ταῦτα. 
8, Ἔτι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε". ᾿Επὶ λείαν γὰρ 
ὑμῶν ἐκπορεύσονταί τινες " οἶμαι οὖν βέλτιστον εἶναι 
ς »-» Ψ “ Ἁ ΄ 5» 4 ’ὔ ΝΥ '»σ 

ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντα ἐξιέναι, φράζειν δὲ καὶ ὅποι, 
ἵνα καὶ τὸ πλῆθος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν με- 

(Ὁ) ὙΕῚΣ 2. [1 τοῦς 

4. πέμψητε] Βυζαπίϊυτη, ὈῚ ἀπᾶχ-Ἔ ὀ “--- ἄλλως} «4 γαπάοηι. 
Ἰθὶι5 ΠΔορα οι! ΟΥῸ πη οἷαββὶ ρτ-ὀ --α ἡμᾶς] 8611]. στρατηγούς. 
ἔδοῦπβ απο γογβαθαΐαγ. Ὑ11.1,8. Κ.. 8. Ἐπὶ λ. γὰρ] “ ῬΓΟΡΟΞ᾿ΓΟΗ5 
- εἴπερ] δίποο. τὶ γὰρ ἅτε οὔζεη, ἱπ ἃ ᾿ἰνεῖν ἀ15- 
ἤ. σὺν προνομαῖς] ῬἩΡΙἑδ 8οὲ οουτξοθ, ρῥἰδοθᾶ θείοσε ἔμ Ῥτορο- 

ῶγαγε ὉπΑ͂ΟΥ ῬτΌΡΟΥ Ἰοδᾶθγβ, ἃῃὰ 5ἰτοηβ οὔ σι πο ἸΠΘΥ βεῖστι {Π6 
ἴπ βυβηοϊοπί ἔοσοθ. Οἵ. Ουτ. ΥἹ. 1. οδυβα.᾽ Μαίξ. 618 ; δεἰΐ, 780, 8. 
94: ΗΕ]]. 1Υ.}. 16. Κι.; Β66Υ͂1. νἱ.2. 
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᾿ Ν ΄, γ.) ἢ ἣ 

νόντων, καὶ ξυμπαρασκευάζωμεν ἐάν τι δέῃ " καὶ βοη- 
θῆσαί τισι ἂν καιρὸς ἢ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν " 
καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ τι ποιεῖν, ξυμ- 

7 7 γὺῸὰΔ "7 ᾿Ὶ ,7 ᾿Ὶ » ἃ 

βουλεύωμεν 5, πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν ἐφ᾽ οὗς 
ἂν ἴωσιν. "Εδοξε καὶ ταῦτα. 9. ᾿Εννοεῖτε δὲ καὶ 
τόδε, ἔφη" Σ᾽ χολὴ τοῖς πολεμίοις ληΐζεσθαι" καὶ 
δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν " ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων " 
ὑπερκάθηνται δὲ ἡμῶν. Φύλακας δή μοι δοκεῖ δεῖν 

Ν Χ ’ 3 ΔᾺἊ μι Ἁ έ , 

περὶ τὸ στρατόπεδον εἶναι" ἐὰν οὖν κατὰ μέρος φυλάτ- 
τωμεν καὶ σκοπῶμεν, ἧττον δύναιντ᾽ ἂν ἡμᾶς θηρᾶν οἱ 
πολέμιοι. 10. Ἔτι τοίνυν τάδε ὁρᾶτε" Εἰ μὲν ἠπισ- 

7 ἴω “ 24 “ , ", ς ξ΄ 

τάμεθα σαφῶς ὅτι ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανά, 
᾿ , “ ἴω 

οὐδὲν ἂν ἔδει ὦ ὧν μέλλω λέγειν " νῦν δ᾽, ἐπεὶ τοῦτο 
ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπαρασκευάζειν 

Ν ᾽ ’ ΕΝ Χ Ἁ »᾿ ς , Σ Δ 5 

καὶ αὐτόθεν. Ἂν μὲν γὰρ ἔλθῃ, ὑπαρχόντων ἐνθάδε ἐν 
᾽ ,ὔ ᾽ὔ . Ά Ν ᾿ Υ̓ ἴω Σ 

ἀφθονωτέροις πλευσούμεθα" ἐὰν δὲ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐν- 
θάδε χρησόμεθα. 11. “Ορῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολλάκις 
παραπλέοντα" εἰ οὖν αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεζουν- 

τίων μακρὰ πλοῖα κατάγοιμεν καὶ φυλάττοιμεν αὐτά, 
Ν , Ψ ΕΝ ς ᾿ Ν » τὰ πηδάλια παραλυόμενοι, ἕως ἂν ἱκανὰ τὰ ἄξοντα 

γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν κομιδῆς οἵας δεό- 
“ ᾿ 

μεθα. "Ἐδοξε καὶ ταῦτα. 12. ᾿Εννοήσατε δ᾽, ἔ 
εἰ εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ κοινοῦ οὺς ἂν καταγάγωμεν, 
ὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν μένωσι, καὶ ναῦλον ἕυν- 
θέσθαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφελώνται. Εδοξε καὶ 

-“" “ “ Ψ Ἃ " Χ “ 

ταῦτα. 18. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, ἢν ἄρα καὶ ταῦτα 

ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται ὥςτε ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς ὁδούς, ἃς 
δυςπόρους ἀκούομεν εἶναι, ταῖς παρὰ θάλατταν οἰκου- 

() Π. ἴ. 16. (4) ΠΙ. ἱ!. 38. 
.-- ἐφ᾽ οὕς] -Ξ- τούτων ἐφ᾽ οὕς. ἀοάμοογο ἴηι ρογέμηι. ΟΥ. 812,16. 
Κ. --864 ΟἸηΪ550 ναῦς αρροίίογο να]οΐ, 

10. ἂν ἔδει (τούτων) ἃ.1 Νοη ΥἹ. νἱ. 8.᾽ Ρ. 
Ορι ογαΐ ἠϊδ. Μαῖί. 332. - πηδάλια π.] “Νὰ πδυΐξε οΟἴδτῃ 

11. κατάγ. 8.1]. πλοῖα; “σὲ διξασογοηπί.᾽ Κὶ. 



196 ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [14--17. 

μέναις πόλεσιν ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν " πείσονται γὰρ 
καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι ἡμῶν 
ἀπαλχαγῆναι. 

14. ᾿Ενταῦθα. δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. 
Ὃ δὲ ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν 

» “ Ά Ἁ , « [4 ἊΨ 4 “ ͵] 

οὐδέν, τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν λέγων 
-“ - }] 7 ΕΥ̓ 4 ΄ γ΄ 

ὅτι θᾶττον ἀπαλλάξονται, ἢν εὔποροι γένωνται αἱ 
ὁδοί. 1ὅ. "Ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν 

Τραπεζουντίων, ἣ ἐπέστησαν Δέξιππον Λάκωνα πε- 

Οὗτος ἀμελήσας τοῦ ξυλλέγειν πλοῖα ἀπο- 
Οὗτος 

᾿ ᾿ , » ω » μ“ Ἁ Χ μὲν οὖν δίκαια ἔπαθεν ὕστερον " ἐν Θράκῃ γὰρ παρὰ 
Α “ 5 “ ς Ἁ 4 

Σεύθη πολυπραγμονῶν τι ἀπέθανεν ὑπὸ Νικάνδρου 
τοῦ Λάκωνος. 106. "Ἔλαβον δὲ καὶ τριακόντορον, ἧ 

ἐπεστάθη Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος " ὃς ὁπόσα λαμβάνοι 
πλοῖα κατῆγεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. Καὶ τὰ μὲν 
2 ΄ " ἰοὺ 3 ΄ ΄ , ἀγώγιμα, εἴ τι ἦγον, ἐξαιρούμενοι φύλακας καθίστασαν, 
ὅπως σῶα εἴη" τοῖς δὲ πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς πα- 
ρωγωγήν. 17. Ἔν ᾧ δὲ ταῦτα ἦν, ἐπὶ λείαν ἐξήεσαν 

δ᾽. Ὃν Ἁ ς Ν 2 4 ξ ε δὲ Ἁ » οἱ “Ἕλληνες " καὶ οἱ μὲν ἐνετύγχανον ΐ, οἱ δὲ καὶ οὔ. 
Κλεαίνετος δὲ ἐξαγωγὼν καὶ τὸν ἑαυτοῦ καὶ ἄλλον. 
λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός τε ἀπέθανε καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

' (Ὁ) Υ͂Ἱ. 1. 32. 

ρίοικον. 
ὃ Ἁ Ὑ " “ Ἠ ἕξ - » Ἁ “ ρὰς ὥχετο ἔξω τοῦ Πόντου, ἔχων τὴν ναῦν. 

(ἢ 1. ἢ. 27. 

14. ἐπεψήφισε μ. ο.1 Ηὀἑὄς »μξ ἀαοτοῦβ. ἸΤμουρῃ οχοϊπαθα ρβὸ- 
ποίμῖηφ ἐο ἐδε υοΐο. ΟἿ. τηΐ. ὙΠ. 
ϊ. 14. 
-- ἀπαλλ. 56}]. αἱ πόλεις. Κιά 

ἐπεγηδοίυος 97) (ἐλ Ογοοκϑ). 

15. περίοικον) ΤῊ Ῥετϊοοὶ (υἱ- 
αἴη8, ἀνθ] Ἰηρ ἴῃ ὨΔΗλ]6ῖβ. ἀτοιπα 
ϑραγίδ) σγεσα {Π6 5 ]θοῦ 61455 οὗ 
Τιασοηία, Ὀθαυΐηρ {Π6 5816 το] 0. 
το [ς Ποτῖς ϑραγίδηβ (({Π6 ὅμοιοι 
οὗ ΙΝ΄. νἱ. 14) 85 ἴῃ6 ἘΠΡΊ5ἢ 
ΒΆΧΟΙΒ ὈΟΓΙῈ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΝΟΥΤΊΔΗ 60Ὲ- 

ὨΘΓΆΠΥ ἔγομη βίαΐθ οῇοθβ, (Π6Υ 
5661ὴ ἴο Πᾶν Πδα δοῦθββ ἴο ᾿πέθυἹΟΥ 
φῬοβίβ, ΒΟ ἢ 85 ἃ πᾶγδὶ φομπηπηδηα 
νγᾶ5 ἴῃ {Π6 δϑεϊπηδίίοη οὗ ἔδ:6 Π}1}1- 
ἰατυ ϑρατγίαη. Οἱ. Το. ὙΠ, 22 ; 
νἱθ Ατῃοὶᾶ, ΤῊμπο. 1. 6. 10], δπὰ 
ἌΡν. Π|.; ΡΒ}. Μα5. Π. ν. θ8. ᾿ 

16. εἰς παραγ.] «ἃ ἀεάπιο- 
ἐϊοποης, διιογίε ἐγαλοοίτιηι. ϑαγΖ. 
ΤῊ δογίβῇ ἐχρῆσ. 15 Ὦ6ΤΘ ἴογ [86 
ἱπηρογῖ. ἃ5 αἵ 1. ἴχ. 17. : 
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ΘΟΑΡΟΤ Π. ι 
3 5 ᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἣν λαμβάνειν ὥςτε 

3 , ϑιατὴ Χ , 2 ΄ δ 
ἀπαυθημερίζειν ἐπὶ τὸ στρωτόπεδον, ἐκ τούτου λαβὼν 
« “ “ « Υ ἴω] 7] 9 τὰ 5» 

ὁ Ξενοφῶν ἡγεμόνας τῶν Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς 
Δρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ κατέ- 
λίπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον " οἱ γὰρ Κόλχοι, ἅτε 
2 , “- “ ἣ' . 

ἐκπεπτωκότες τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἀθρόοι καὶ 

ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. 2. Οἱ δὲ Τραπεζούντιοι 

ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον ἣν λαβεῖν οὐκ ἦγον " “ ὯΙ Ἷ ἡ ἫΝ 
΄ Ν 3 ων ἘΝ 2 Χ , Χ Ἃ φίλοι γὰρ αὐτοῖς ἦσαν" εἰς τοὺς ΖΔρίλας δὲ προθύμως 

39. κ “ 

ἦγον, ὑφ᾽ ὧν κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ 
δύςβατα καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ 
Πόντῳ. 

3 Ἃ . 4 [οὶ ἐ Ἂ 
9. ᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἱ “Εἴλληνες, ὁποῖα 

“Ὁ ͵ “ , ς ΄ 3 Ι 3 » 

τῶν χωρίων τοῖς Δρίλαις ἁλώσιμα ἐδόκει εἶναι ἐμ- 
πιπράντες ἀπήεσαν " καὶ οὐδὲν ἣν λαμβάνειν, εἰ μὴ ὗς ἢ 

“ Ὰ ΜΚ» “ Ἀ - , ὰ λα βοῦς ἢ ἄλλο τι κτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός. “Ἔν δὲ ἣν 
χωρίον μητρόπολις αὐτῶν" εἰς τοῦτο πάντες ξυνεῤῥυή- 
κεσαν " περὶ δὲ τοῦτο ἣν χαράδρα ἰσχυρῶς βαθεῖα, καὶ 

, Ἶ Χ Ν ῃ .-ον Χ 
πρόςοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. 4. Οἱ δὲ πελτασταὶ 
προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἐξ τῶν ὁπλιτῶν, δια- 
βάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα πολλὰ καὶ 
δά ΄ ᾿' Χ ἋᾺ ’ "». ’ 

ἄλλα χρήματα, προςέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον. Ἐυνεί- 
}Ὶ , , Χ ς 2 ΧΝ Ν 3 Ὁ 

ποντὸ δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια 
» , “ ᾿Ἅ , ε ᾽ν , Ἃ » ἐξωρμημένοι" ὥςτε ἐγένοντο οἱ διαβάντες πλείους ἢ εἰς 
ὃ , » 7 5 Χ λἾ ’ ᾽ ἐς χιλίους ἀνθρώπους. ὅ. ᾿Επεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ 

1. Δρίλας] Τὴ Πυῖ]α, ἴῃ ΑΥ- ΥΆΡΟΙΒ, ῺΟ πϑο {ποὶγ δοράτια 
ΤΊΔ 85. ΟΡΊ ΠΟΤ, ἃτῈ {6 5816 ἃ8 {η6 ἔοτ οδτγγίπρ' ΟΥ̓ Ὀοοΐγν, ἀπᾶα (θη. 
ϑαπηὶ, (ΞΡ. ΠΥ, νὴ]. 1.) ῬΟΥΡ]. οσοδβίοη Υοαυϊγθα) 88 Δ..5. Οἵ 
Θ᾿ ἘΠ}. 128. Ὑ1. νοϑῦ, 

4, δυρυφόροι] Ῥοϊο-ὕφαγογ 5, ἴο- 
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ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον, (καὶ γὰρ τάφρος ἦν περὶ 
"" 5, ᾽ “ 2 , Ν Γ ΒΑ - 

αὐτὸ εὐρεῖα ἀναβεβλημένη, καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς 

ἀναβολῆς, καὶ τύρσεις πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι ") 
ἀπιέναι ἤδη ἐπεχείρουν " οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. 6. 
«ς Ἁ }] 50. 7 9 ΄ Φ Ἁ 54» φυᾶϑι ὁ ς 

Ὥς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν, (ἣν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ 

κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν 1) πέμ- 

πουσι πρὸς Ἐενοφῶντα, ὃς ἡγεῖτο τοῖς ὁπλίταις. 
7. Ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἔστε χωρίον χρημάτων πολ 
λῶν μεστόν" τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεθα" ἰσχυρὸν 
γάρ ἐστιν - οὔτε ἀπελθεῖν ῥάδιον - μάχονται γὰρ ἐπεξ- 
ἐληλυθότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. 

8. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν, προςωγωγὼν πρὸς 
τὴν χαράδραν, τοὺς μὲν ὁπλίτας θέσθαι ἐκέλευσε τὰ 
ὅπλα" αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο 
πότερον εἴη κρεῖττον ἀπαγαγεῖν καὶ τοὺς διαβεβηκότας, 
ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν ὡς ἃ ἁλόντος ἂν τοῦ 
χωρίου: 9. ᾿Εδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ εἶναι 
»Μ - -“ ε - 5. ἃ “ Ν ς εἶ 
ἄνευ πολλῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ᾧοντο καὶ οἱ λοχαγοὶ 

Ν ““ , »“ « “ 

τὸ χωρίον" καὶ ὁ Ἐενοφῶν ξυνεχώρησε τοῖς ἱεροῖς 
πιστεύσας" οἱ γὰρ μάντεις ἀποδεδευγμένοι ἦσαν ὅτι 
μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. 10, 
Καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε διαβιβάσοντας τοὺς 
ὁπλίτας, αὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς 

πελταστάς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. 11. ᾿Επεὶ 
δ φϑ δὰ - ἢ Χ ΄ . “- θ 
ὃ ἧκον οἱ οπλίύται, ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον ποιῆσαι 

(8) 1. ὦ. 10. (Ὁ) 1Υ. νἱῖ. 14. 

ἘΘΆ, 

ὅ. τάφρος ἦν) “ Εγαΐ 7088α 7. ὁ δὲ ἐλθ.] ἑ. ὁ. ὃ πεμφθείς. 
ἀιοία ἤπιηῖο οφοείᾶ," Β. 8. διαβεβ. ..ὡὧς ἁλόντος ἂν τ. χ.ἢ 

0. ἐφ᾽ ἑνὸς] Οη ὃν οπο.--Τὴῆοθ ἃ. ὁ. πιστεύοντα ὡς ἂν ἁλοίη τὸ 
ἀοδοοηέ οομία οπἷψ ὅθ ηιαᾶθ ἱπ χωρίον, εἴ τις διαβιβάσειε τοὺς 
δίηρίο ἤἰ9.. Ἥρα “ ἐπὶ, βου! εἰς ὁπλίτας. ---' φμαδὲ οαδέοϊἑμηε 6.- 
(11. ἵν. 20), δὰ ἐγοπίθηι τοΐοσίασ. ρωρπαγὶ ροϑοϊέ.᾽ Β. 
Οε γε. Πι ν 9. ΚΕ θεν ιν 9. ἀποδεδειγμ. Ῥεγἕεσξ τη 4 41]6. 
16: νιἱῦδ ὙΠ, 28. αἰ, 11. ἐκέλευσε τ. λ.} ΠῚ: αἱτοοίοα 
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τῶν λοχαγῶν ὡς ἂν κράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσθαι " 
ἦσαν γὰρ οἱ λοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων οἱ πάντα 
τὸν χρόνον ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαθίας ὁ ἀντεποιοῦντο. 

12. Καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὁ δὲ τοῖς πελτασταῖς 
πᾶσι παρήγγειλε διηγκυχωμένους ἃ ἰέναι, ὡς, ὁπόταν 
σημήνῃ, ἀκοντίζειν [δεῆσον "] καὶ τοὺς τοξότας ἐπι- 
βεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς, ὁπόταν σημήνῃ, το- 

ξεύειν δεῆσον " καὶ τοὺς γυμνῆτας λίθων ἔχειν μεστὰς 
Ν ΄ ΝΝ Χ 2 , Ψ ΄, 

τὰς διφθέρας - καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμψε τούτων 
» -» ᾿] ᾿, Ν ͵ ͵ ᾿Ὶ 

ἐπιμεληθῆναι. 18. ᾿Επεὶ δὲ πάντα παρεσκεύαστο καὶ 
οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ὑπολοχαγοὶ καὶ οἱ ἀξιοῦντες τούτων 

Ἀ 

μὴ χείρους εἶναι πάντες παρατεταγμένοι ἦσαν καὶ 
ἀλλήλους μὲν δὴ ξυνεώρων 5, (μηνοειδὴς γὰρ διὰ τὸ 

“ ε ’ὔ 5 2 ἶ "] 2 ,ὔ ἐν ς χωρίον ἡ τάξις ἦν") 14. ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ἡ 
σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅμα τε τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἢ ἠλάλαξαν 
καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο , ρόμῳ οἱ ὁπλῖται καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, 

’ , , “ ᾿ “ 

λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, καὶ πλεῖστοι δ᾽ ἐκ τῶν 
χειρῶν λίθοι: ἦσαν δὲ οἱ καὶ πῦρ προςέφερον. 185. 
ς “- κι “- 

Ὑπὸ δὲ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν ἔλιπον οἱ πολέμιοι 
τά τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις " ὥςτε ᾿Α γασίας 
Στυμφάλιος καὶ Φιλόξενος Πελληνεὺς καταθέμενοι 
τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι μόνον ἀνέβησαν, καὶ ἄλλος ἄλλον 
εἷλκε, καὶ ἄλλος ἀναβεβήκειξ, καὶ ἡλώκει τὸ χωρίον, 
ὡς ἐδόκει" 106. καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ 
5 ͵ Ὁ [τὰ “ 2 7 « ἃ "»- 

ἐςδραμόντες ἥρπαζον ὅ τι ἕκαστος ἐδύνατο" ὁ δὲ Ἐε- 
(0) 1Υ-. γ (4) ΤΥ. ἢ. 28. (ε) 1Υ͂. ἱ. 11. 

Ἰ, γἹΗ 18. {λ Τὐτν τς 

φαοΐ οοηέιγίοτ 0 ζογηι ἠδ σοηι- 
»αην ἴῃ ιυλίοπουον τσα ἄτα. 

12. τ. διφθέρας Τλοῖν ρμοιοΐο8. 
“γυμνῆτας -- λιθοβόλους. “ Μίγατη 
εϑὲ γυμνῆτας δὶς ἃ τοξότας οἱ 
ἀκοντ. αἰβίϊηρσι, 408 4110] (αὐ 
ΒΘΠΙΙ5 ΞΡΘΟΙΘ8 51.835) σομῃρ θοία- 
ἔα, Ρ 

- τούτων] “Νοη ἑαρίάμηι, 564 
λαγπηι γϑγηι.᾽ Ρ, 

18. μηνοειδὴ5}] (Τλιπαΐῃ8) --- 
ογϑδοθηΐ-δἤαροά, 

14. ἅμα τε... καὶ] Ηδτε Βερὶπβ 
{ῃ8 ΑΡοάοβὶβ ἴο ὃ 183. 

16. ἄλλ. ἀναβεβ. “Οὐχ ἑλκό- 
μενος. Κ΄. 
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νοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας ὁπόσους ἐδύνατο κα- 
τεκώλυε τῶν ὁπλιτῶν ἔξω" πολέμιοι γὰρ ἐφαίνοντο 
ἄλλοι ἐπ᾽ ἄκροις τισὶν ἰσχυροῖς. 17. Οὐ πολλοῦ 
δὲ χρόνου μεταξὺ γενομένου, κραυγή τε ἐγένετο ἔνδον 

᾿ »Μ ς Ἁ Ἀ »Μ ἃ »- 7 [4 καὶ ἔφευγον οἱ μὲν καὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ 
"ἢ ᾿ 7 Ἀ Ἁ ἰοὺ 2 εΥ ᾿ Ἁ Ἃ, τις Β καὶ τετρωμένος " καὶ πολὺς ἦν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὰ 

΄ Ἁ 2 - ΕΒ α ’ »᾿ Ὁ 

θύρετρα. Καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες ἔλεγον ὅτι 
» ΩΝ » Ἁ ς , ΄ δ ’ 

ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἱ πολέμιοι πολλοί, οἵ ππαίουσιν 

ἐκδεδραμηκότες τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους. 
18, ᾿Εντεῦθεν ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην τὸν κή- 

ρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν. Καὶ 
ἵεντο πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας οἱ 

εἰςωθούμενοι, καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους πάλιν 
᾿] Ἁ Μ Ν Ν ᾿, »Μ - Μ “ἡ 

εἰς τὴν ἄκραν. 19. Καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα 

διηρπάσθη, καὶ ἐξεκομίσαντο οἱ “Ελληνες " οἱ δὲ ὁπ- 
λῖται ἔθεντο τὰ ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, 

ς ᾿Ὶ Ν Ἀ εοι Ἁ Ἂν Ἁ » ΄ οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄκραν φέρουσαν. 
206, Ὃ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐσκόπουν εἰ 
Ὁ’ »ν Ἁ ΝΜ “ κ εἶ «“ ΄ οἷόν τε εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν " ἦν γὰρ οὕτω σωτηρία 
ἀσφαλής, ἄλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελ- 
θεῖν" σκοπουμένοις δὲ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνά- 
λωτον εἶναι τὸ χωρίον. 21. ᾿Ενταῦθα παρεσκευάζοντο 

εἿ » Ἁ Ἁ ἈΝ Ἃ -“ Ἁ τὴν ἄφοδον, καὶ τοὺς μὲν σταυροὺς ἕκαστοι τοὺς καθ΄ 
αὑτοὺς διήρουν, καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία ἔχοντας 
2 ἣν Ἅ, “ ς “- Ν “ , 

ἐξεπέμποντο καὶ τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆθος " κατέλιπον 

δὲ οἱ λοχαγοὶ οἷς ἕκαστος ἐπίστευεν. Ι͂ 
22. ᾿Επεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξέθεον ἔνδοθεν 

πολλοὶ γέῤῥα καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ κνημῖδας καὶ 

ΟΥ̓. νὴν 90. 

10. ἔξω] “Ξε ὥστε ἔξω μένειν. Κα. ἐλοδ ([ὰρὶεῖναε Οὐδ  Κ8) τοῖο τοογδ 
18. κ᾿ νικῶσι τ. ἐκπ.) Απάὰ γιδλίπρ ομΐ. ὃ 17. 

ἐδεον τυῆο τῦοῦο Τογοῖπ ἐποῖν' τῦαᾶν 19. ἐξεκομίσαντο)ῦ “8611. τὰ 
ἵπ (ΟΥ̓ γρονσασ, ἐ. 6.) ὁθαῦ ὕαοῖ ἁλόντα, ρτεράδτη.᾽ Β. 5 
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΄ Ν , 

κράνη Παφλαγονικά" καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνέ- 
“-“ 3 ᾿ , Ξ' 

βαινον τὰς ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης 
- δ᾿ Ἃ ὁδοῦ" 328. ὥςτε οὐδὲ διώκειν ἀσφαλὲς ἦν [αὐτοὺς] 

΄ Ν ,᾿ 

κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν ἄκραν φερούσας " καὶ γὰρ 
, 7 } δι 5 Ὁ“ Ν 5 

ξύλα μεγάλα ἐπεῤῥίπτουν ἄνωθεν, ὥςτε χαλεπὸν ἢν 
Ν ὔ δα. , 5ι 6 Ἃ ἣν... ὄν. Βι..Ἅ “-“ 

καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι" καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἣν ἡ ἐπιοῦσα. 

34. Μαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων, θεῶν τις 
-“ 5 ΄ Ν 

αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας δίδωσιν. ᾿Εξαπίνης γὰρ 
Φ σῷ Ὄ «ἡ “ . »᾿ἊΦὔ0ὔ ἷ ν ΒΡ καὶ ἀνέλαμψεν οἰκία τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτουϊ δὴ ἐνάψαντος. 

ς ᾿] , ς » Χ “ }] [φ] 

Ὥς δ᾽ αὕτη ξυνέπιπτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ 
οἰκιῶν. 3δ. Ως δὲ ἔμαθεν ὁ Ξενοφῶν τοῦτο παρὰ τῆς 

᾿ « 

τύχης, ἐνάπτειν ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας " αἱ 
Ν ΄ " Ὁ Ν Ἃ 5 ᾿᾿ Ὑ δὲ ξύλιναι ἦσαν, ὥςτε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. Ἐ φευγον 

Γ ᾿Ὶ 

26. Οἱ δὲ κατὰ 
τὸ στόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν, καὶ δῆλοι ἦσαν ὅτι 
» ΄ 2 “ 2 ΄ Ν ,. 5 

ἐπικείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. ᾿Εν- 
ταῖθα παραγγέλλει φορεῖν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω 
ὄντες τῶν βελῶν εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολε- 
μίων. ᾿Επεὶ δὲ ἱκανὰ ἤδη ἦν, ἐνῆψαν - ἐνῆπτον δὲ 

Ν : καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸϊ τὸ χαράκωμα οἰκίας, ὅπως οἵ 
πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν. 27. Οὕτω μόλις ἀπῆλ- 

3 ω “ “-“ “-“ 

θον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν 
πολεμίων ποιησάμενοι. 

δ π όκεν τς ὕ κα ἄν ἐκ 
ουν καὺ οὐ αἼΤὸ τουτῶν τῶν οἰκίων. 

ἴω ΄ 

Καὶ κατεκαύθη πᾶσα ἡ πόλις 
Ν ς }] καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἱ τύρσεις καὶ τὰ σταυρώματα καὶ 

ΜΨ' Ἁ “ Μ 

τάλλα πάντα, πλὴν τῆς ἄκρας. 

ΕΝ ἔιπ 186. (ΟἹ. εἰ 1ὅ. 

22. κράνη Παφλ. “Τηΐγα ἷν. 18. 
σκύτινα αἰοὶϊῦ ; Ηοτοάᾶ. ΥΙΙ. 72: 
κράνεα πεπλεγμένα. Β. 

24, θεῶν τις ἄς.} “ ΨΘΙΒα5 56- 
ΠῶΤΠΒ ΧΟΠΟΡΒΟΗΪ ἱτηρτπ θη] 
Ἐχοιασῖι," Ρ. 

20. ἔμαθε τοῦτο] Ποοοῖνοα ἐ 15 
(βιιρσαϑθϊοη) 2 γοηι γογέιιπο. Θείᾳ 

τύχῃ, Ἠετοά. 1. 126 ; οὔ  Δ1οΚ. Π]. 
158. 

20. οἱ κατὰ τὸ στόμα] Τῆοδο 
ἴῃ. 7γοηί. 
- ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν] δῖϊσλέ 6 

οσομρίοα τοἰΐῆ ἐΐόεο. ἀμφὶ ...- 
ἦσαν Οοουγ5 ΠΠ{. ν. 14. 
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-“ Ἁ 4 ΄ ᾽ , φῶ ») 

38. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήεσαν οἱ “Ελληνες ἔχοντες 
» “ -" 

τὰ ἐπιτήδεια. ᾿Επεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο 
Ἁ » “ Ἁ Ἀ - ΄ 

τὴν εἰς Τραπεζοῦντα, πρανὴς γὰρ ἦν καὶ στενή, 
, " , ὕ.. ν Χ 

Ψψευδενέδραν ἐποιήσαντο: 29. καὶ ἀνήρ, Μυσὸς τὸ 
΄ Ν Ν “ 3 - -“ Ἀ 

γένος καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔχων, τῶν Κρητῶν λαβὼν 
,..2 Ἃ ,  ὟΥ͂ » ΄ “ Ν 
τέτταρας ἢ πέντεξ ἔμενεν ἐν λασίῳ χωρίῳ καὶ προςε- 

“ Ἁ , - 4 ς Ἁ 

ποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσθαι λανθάνειν" αἱ δὲ 

πέλται: αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλκαῖ 
5 ε Ἀ ο ῇ ον -“ 

οὖσαι. 80. Οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες 
5 - " Φ ε Ἁ Ἀ » ,ὔ 

ἐφοβοῦντο ὡς ἐνέδραν οὖσαν" ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ 
κατέβαινεν. ᾿Επεὶ δὲ ἐδόκει ἱκανὸν ἤδη ὑπεληλυθέναι 

““ Μ ἴω 5 “ ’ Ν᾽ Ὁ 7 Ἂν " ἃ ΤᾺ 5 

τῷ Μυσῷ, ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ κράτος " καὶ ὃς τ ἐξα- 

ναστὰς φεύγει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 51. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι" 
Κρῆτες (ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ") ἐκπε- 

’ “- “-“ 

σόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς νάπας καλιν- 

δούμενοι ἐσώθησαν: 833. ὁ Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν 
7 5 Γ - ᾿ Ψ ΄ » “ ἈΝ ᾽ , 

φεύγων ἐβόα βοηθεῖν " καὶ ἐβοήθησαν αὐτῷ, καὶ ἀνέ- 

λαβον τετρωμένον. Καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν 
͵ ς ’ὔ Ἁ » ’ 7 

βαλλόμενοι οἱ βοηθήσαντες καὶ ἀντιτοξεύοντές τινες 
- - [2 » “ » ᾿ Ἁ ΄ 

τῶν Κρητῶν. Οὕτως ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
παντες σώοι ὄντες. 

(αι) 1Π. ἰν. 48. 

29. τέττ. ἢ π.} (δέκα----ΞοΠπι6 
Μ55. Ρ.}).) Β. οοπ᾽δοίαγεβ τέττ. 
ἢ π. καὶ δέκα. 
-- αὐτῶν} 8611. οὗ ΜΥυϑξιβ ἂπά 

ἴμ6 Οτεΐδῃβ. 
- ἄλλοτε ἄς. Νοισ απᾶ ἑΐοηῃ 

δλοηπθ ἑλτγοισὴ (1π6 ῬᾺΞΠ65). 
30. ὑπ-εληλυθέναι] ΤῸ ὃθ φοπὸ 

(σγοηι) ππάρν, ἐο ὃ οὔ, (ργτοσθάθτα 
»οαοέοπέϊηι (1) Ῥ.) ΟἿ, 1. νὴ]. 15. 

31. ἁλίσκ. Τὴδ ἱπηρογῇ, ἰπβίθδαᾶ 
οὗ [π6 ἔαξ. ΘΧΡΓΘΞΞ65 Ξίσο σὴν {Π6 
ἸΤΩΤΪ 6 Π66 οὗ ἴΠ6 ῬΕΙ͂], ἃ5 17 {ΠΕῚΓΣ 

(0) 1. ν. ὅ, η. 

σαρίαγα σσοτα θεσαη, θὰ ποὲ Π0Π|- 
Ρ]εἰβά. Τλεν βαϊά (οπι ἐπεὶγ τεσ) 
ἐλαΐ ἐλον τσοῦ γιδὲ σοέξίπρ οατισλΐ, 
ΟΥ̓ ἸσΉγ8 αἰΐ δέ σαπρηΐ. 
- τὰς νάπας] Νάπος παρὰ τοῖς 

ποιηταῖς νάπη δὲ παρὰ τοῖς κοινοῖς. 
ῬΠδγυοΥ. Οἵ. ΥἹ. ν. 20. “ Ῥαγὶ τηοᾶο 
δασίζαδηξ ἔοττηξ γεῖκος, νείκη; 
ἄνθος, ἄνθη; ἄγκος, ἄγκη.᾽ Β. 
32. ἐπὶ πόδα ἀν. “ΤΉΘΥ τεἰγοαίθα 

δαοζισαγάς,᾽ Ταοὶηρ ἴΠ6 ἐπϑῖην, ΟΣ, 
γε. ὙΠ Υ Ὁ. 
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ΠΑ Τ' ΤΙ, 

1. ᾿Ἐπεὶ δὲ οὔτε ὁ Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα 
ς Ν 5 » Ἀ ᾿ , φ 7 " 50. 7 

ἱκανὰ ἣν οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἣν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει 
» ,ὔ 3 Ν ᾽ Ἁ Ἁ ἴω ᾿ » ἀπιτέον εἶναι. Καὶ εἰς μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσθε- 

»“" Χ 

νοῦντας ἐνεβίβασαν καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη 
“- “Ὁ “ “ Ἁ 

καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τῶν σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη 
3 » Ν ᾿ » “ Ὰ ἣν ἔχειν " καὶ Φιλήσιον καὶ Σ᾽ οφαίνετον τοὺς πρεσβυ- 

τάτους τῶν στρατηγῶν εἰςβιβάσαντες τούτων ἐκέλευον 

ἐπιμελεῖσθαι" οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο" ἡ δὲ ὁδὸς 
ὡδοπεποιημένη ἦν. 2. Καὶ ἀφικνοῦνται πορευόμενοι 
εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι, πόλιν ᾿ Εὐλληνίδα ἐπὶ θαλάττῃ, 

“ [] 2 ““ 

Σινωπέων ἄποικον, ἐν τῇ Κολχίδι χώρᾳ. 8. ᾿Ενταῦθα 
Ἂ , “ 

ἔμειναν ἡμέρας δέκα" καὶ ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις ἐγίγ- 
νετὸ καὶ ἀριθμός, καὶ ἐγένοντο ὀκτακιςχίλιοι καὶ 
«ς Οὗ 5» 0 5» “Ὁ » Ἧ Ἁ 8 ἑξακόσιοι. ὗτοι ἐσώθησαν ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς 

() 1. νἱϊ. 10. 

2. Κερασοῦντα)] ( Κόγαϑιίη.) 
βίταθο, ΧΙ 8. αν, ὝὙ. 4. 
Αὐτίδη (Ρευὶρ]. Ρ. 129) βρβᾶκβ οὗ 
Ῥλαγηάασθα ἃ8 δορί ηρ Π6 8ῃ- 
οἰδηΐ βιῖ6 οἵ σδγδβιι8.---- θησθ [ὰ- 
ΟΌἢ] 5 ̓ ἰγοαποοθα {Π|6 ΟΠ Θ τΥ -ἰγ8 6 
(Οεγδβιβ) ᾿ηΐο Πα]ν. Β. Ο. 73. 
- τριτᾶιοι] Οη ἐΐλο ἐλίγα ἄαγ. 

11. 11. 17. ΤῊ αἰδίαποθ Ὀθύνθθῃ 
[86 τηοάϑτῃ Κόγαδιίη, ἀμ Τιθ]- 
Ζοπα (ἀρ υγατα 8 οὗ βιχὺν τη 1168) 15 ἃ 
ἸΟΏΡΘΥ (Ὦγ66 ἀανϑ᾽ τηΔγ ἢ (Δ {Π6 
ῬΓΘΥΪΟῸΒ ἀνογαρα (ἐοτίν -ἥνα τη1168, 
Ἰηΐ, ν. 4; Αἴπβυ. Ρ. 200), θα πού 
ῬΘΥΒΔΡ5 ἴοο στϑαῦ ΤῸΓ 80]6- Ὀοαϊδα 
ΙΏΘΗ, Δίου ἃ Πα]ΐ, δηα πῸ ἸΟΠΡΘΥ 
Θπου τ γα τ] 510 Κ, οδιηρ-ἴ0}- 
Ἰοστευβ, ΟΥὁ θαρσραᾶρθ, Οὐμηρ. 1.11. 11, 
Βηο 1.0.1. 
-- ἐν Κολχίδι] ΤῊΪΒ οχίθπαβ Οο]- 

ΟἾ15 ἴο 8ῃ δχίγομηθ ἀϊβύϑησθ τγοβύ- 
γγαΓαβ. Ὑ͵ΆΡΘΖΙΙΒ 4150 (Ἰγὶπρ νυ αϑύ 
οὗ [π6 Μδογοῃθ8) 15 Ρ]δσθα ἴῃ (0]- 
οὨἷ5. (ΤΥ. νὴ. 22), ἐποῦρῃ Ἠδτχο- 
αοὔτιϑ Ρ]δοθα {Π6 Μδοόμ 68 Ὀδύνγθεῃ 
{ῃ6 ΤΒδυηοάομῃ ἃπα ΟΟ] ΟΝ 15, (11. 
104.) 

ὃ. ἐν τοῖς ὅπλοις: ΑΉ ἵπ8ρεο- 
ἐϊοη, 97 ἐδε ζογοος ιὐαϑ λοἰα. ΤἬσο. 
ΙΝ. 74; Ἠδ]]6η. 11. ᾿ν. 8. Τ γ Ὁ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἐν τ. ὅπλοις --τῶν ὅπλι- 
τῶν. Βαΐῦ {Π6 ΠΟΡ]. ψεγα βἰαίβα δ 
Ῥάγοὶν 8,000 (ΤΥ. νῇϊ. 15) Ὀδίοσγα 
ὑπ τηογίδ ιν δῇ {πῸ ΠΟΏΘΥ ν]}- 
ἴορθβ. 8,000 15 ἀουὈΉ1655 {Π6 6δῃ- 
τα ἔογοθ οἵ πορη68 πα με] αβίϑ 
{δπαῦ τοτηαἰποα ἢὐ ΤῸΥ βουνῖθθ ὅ6 8 
ΎΙ. πα 16. 
- ἀμφὶ τοὺς μυρίους] 2. 6. ἴῃ 

τοὺυπα Ὠυ 6 Υ8, 85 ἰπΐ. ΥὟ, γῇ]. 9, 
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μυρίους " οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν πολεμίων 
καὶ τῆς χιόνος καὶ εἴ τις νόσῳ. 

4, ᾿Ενταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἴχμα- 
λώτων ἀργύριον γενόμενον: καὶ τὴν δεκάτην ἣν τῷ 
᾽ ͵ ὝΞΕΞ ἌΡ ΡΥ, ͵ , 
«Απόλλωνι ἐξεῖλον. κἀς ἢ ἘΕφεσίᾳ Αρτέμιδι διέλαβον 

΄ [ν᾿ “-“ Ὁ 

οἱ στρατηγοί, τὸ μέρος ἕκαστος, φυλάττειν τοῖς θεοῖς " 
ἀντὶ δὲ Χειρισόφου Νέων" ὁ ᾿Ασιναῖος ἔλαβε. 5. 
μ»“-- “-“ Ω Ν Χ »“,.᾿᾽ , ᾽ ,  ι Σ 

Ξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἀνάθημα ποιησά- 
» ῇ 3 Ἂς, }] “- “ 5 ῇ 

μενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν ᾿Αθηναίων 
θησαυρόν, καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ 
Προξένου ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέθανεν" ξένος γὰρ ἢν 

- “- 9 6. Τὸ δὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος τῆς ᾿Εφεσίας, ὅτε 
3 , ᾿ ᾿ 7 ᾿ -“ 3 “ Ἁ ᾽ . 

ἀπήει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς ᾿Ασίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς 
ς “4 ἔ οὖ , “ “ ᾽ ΄ ὁδόν, καταλείπει παρὰ Μεγαβύζῳ τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος 

᾽ Ἁ ᾿΄ 2 ΄ 3 

νεωκόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι, καὶ 

ἐπέστειλεν, ἢν μὲν αὐτὸς σωθῆ, αὐτῷ ἀποδοῦναι " 

αὐτῷ. 

5 7 , 5 -“ ' σι. 9 ΄ τἀ 3 

εἰ δέ τι πάθοι, ἀναθεῖναι ποιησάμενον τῇ ᾿Αρτέμιδι ὅ τε 
» “Ἃ “Ὁ [4] οἴοστο χαριεῖσθαι τῇ θεῷ. 

Ὁ) Υ. νἱ. 86. 

- εἴ τις 560}. ἀπώλετο (Ο. 
Ηττη. ΑἹ. 179). Τ΄ο γεϑέ ρογίδηθά 
ὧν ἡῆθ οποηῖῃ απάὰ ἐΐθ δποιῦ, θα 
δΟΉΊ6 7διν 4150 ὧψ αἴδοαδθ. Ἐἴ τις, 
{πκὸ δὲ φιῖβ ἴῃ 1 αἰ, 15 οὐΐθη πἰϑοᾶ 
ὙΠοΥ ἴῃ6γ6 οδη 6 πΠ0Ὸ 4αδβίοη 
αὐῦουΐ {Π6 δΔοὺ (οἵ, ΙΥ. νὰ]. 20), 
ΔΠα 15 {πογοίοσε βαϊα ἰο Ξε ὅστις 
(Βείέμι. ξ-147, ο05. 8, Αγῃ. ἃ. Ρ. 
209). Οδηθσα!ν, ΠουγΘΥ συ, 1 60Π- 
ΥΟΥΒ 5016 ποίϊοῃ οἵ σοτηραγαίγθ 
βοδηζίηθδβ, “τσλαΐ ζοιν,, “ τοπαΐ 
ἐἐ 6, ἄο. Απᾶ ἤούα ἀουθ 1655 
10 Ψ3ΨΏΡΙΠ165 {παὺ αἴδθαβα μδα Ὀθθῃ 
1655 ζαΐα] πη {Π6 ΘΠΘΙΩΥ ΟΥ̓ [Ώ6 
Β8Π0.7. ὅ'66 ὅστις. .-. εἴ τις, ΠΠ. 
ἀϊ, 99, 8 ἼΠ. τῷ 1 ὟΣ τ 15 
ΜΠ γί. θὲ 

4, τὸ ἀ. τ. α. ἀργύρ.. . γενόμε- 

7. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγεν ὁ 

(Ὁ ΣῈ 

νον Τῆθ οηοῃ υσῆϊοῖ αΥΌ86 7) ηι 
ἐλ 8α]ο οΥ εαρέϊυο8. 

7. ἔφνγεν] Τα δαπίδηρά, ἴοτ 
θείηρ ἃ Ραγίσζδη οὗ ϑρατγία (ἐπὶ 
Λακωνισμῷ. Ῥῖορ,. [μδογί. 1. 8. 51); 
841, ἃ5 566Π15 (0 6 ἱτηρΡ]16α ΠΟΘ, 
αὐοῦ Ὧ6 δὰ ὈΟΥ͂ΠΘ ΔΥΤΏΒ ὉΠΕΘΙ 
Αρϑβιϊδαβ ἀραϊηδῦ Αἴπθηβ ((Π 6 
8 ἃ}}ν οὗ ΤῊΘΌ65) αὖ ΟΟΤοΠξθἃ, 
Β.0.394. 866 Ε' Η. βΒὰ0 Ὧ4πη. Ῥαυ- 
58δηϊδβ ἱπαθρα (Υ. νἱ. 4) βου θεβ 
8 Ῥδηϊβημηθηΐ βἰρν ἰοὺ Πἰβ 
Βανίησ αἰζδοηῃθα Πϊτηβοι ἰσ {Π6 
Βουνίοα οἵ ΟΥτιβ,--τὰ νον ΠΟ ἢ 
15. ῬΑΓΠΥ σοιιπίοπαποθα ὈΥ Χοπο- 
ῬΠΟηἢ 5 ψογᾶβ (11. 1. δ), ἃπα 15 
δανοοαίοα Ὀγ Β. ΤΠ] νν8}} (ΡῈ]]. 
Μι. Ρ. 810) νγο ὑγδηβὶαίθβ ἐπεὶ 
δ᾽ ἔφυγεν, ὅζο. ἃ8 Θαιιγαϊοηῦ ἴο 

»“"'Ὦὲ 
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Ἐενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Σ᾽ κυλλοῦντι ὑπὸ 
“- ΄, » , Ν Ἁ 4 7 

τῶν Λακεδαϊμονίων οἰκισθέντος παρὰ τὴν ᾿Ολυμπίαν, 
“- 3 δι ᾿ 

ἀφικνεῖται Μεγάβυζος εἰς ᾿Ολυμπίαν θεωρήσων, καὶ 
᾽ , Ὰ ΄ ᾽ “Ἅ ἴα “Ἁ Ν ἀποδίδωσι τὴν παρακαταθήκην αὐτῷ. Ἐξενοφῶν δὲ 
λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ θεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ὁ θεός. 
8. Ἔτυχε δὲ διὰ μέσου ῥέων τοῦ χωρίου ποταμὸς Σ᾿ ελυ- 
νοῦς. Καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ παρὰ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος νεὼν 

-“ 4 σὰ , 5 ’ Ν 2 » 

Σελινοῦς ποταμὸς παραῤῥεῖ, καὶ ἰχθύες δὲ ἐν ἀμφο- 
τέροις ἔνεισι καὶ κόγχαι" ἐν δὲ τῷ ἐν Σ᾽ κυλλοῦντι 
χωρίῳ καὶ θῆραι πάντων ὁπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα 
θηρία. 9. ᾿Εποίησε δὲ καὶ βωμὸν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ 
ς ἴω ᾽ “ Χ Ἃ Χ ᾳ δὲ ϑὺν ὃ ΄ 

ἱεροῦ ἀργυρίου" καὶ τὸ λοιπὸν ἃ δὲ ἀεὶ δεκατεύων 
τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ " καὶ 
πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ πρόςχωροι ἄνδρες καὶ γυ- 

Ὁ “Ἂ “Ὁ Ὁ . Ν ΄“ 

ναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. ΠΙαρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς 
ἴω Δ ω 

σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τρωγήματα, καὶ τῶν 
θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος, καὶ τῶν θηρευο- 

“ 7 Χ ΑἾ 7 3 “ ᾽ Ἁ ς Ν 

μένων δέ. 10. Καὶ γὰρ θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν 
“ κ-- κ᾿ ᾿ ; Ν ΠΣ τ - » Ν 

οἵ τε Ἐενοφῶντος παῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν " 
οἱ δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες ξυνεθήρων " καὶ ἡλίσκετο 
τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς 
Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι. 11. ἼἜστι δὲ 
(ὁ τόπος) ἣ ἐκ Δακεδαίμονος εἰς ᾿ΤΟλυμπίαν πορεύονται, 
ξ » κα » . “ 2 2 “ Ἁ 6 “ 

ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. 

(ἃ) ΠΙ. ἢ. 5. 

ἐπεὶ φυγὰς ὧν κατῴκει ἐν Σκ.; 
ὙΘΙ Δ ΚΙ ρ»----΄ ΤΟΥ {Π6 ῬυΪΠΟΙΡΑ] [δοὺ 
ὰ5 ἴῃ6 τοϑίάθποα αὖ ον] ]Ὰ5,--- 
ἴη6 οᾶιι86 οἵ 1{, {πΠ6 ὈδηΙΒτηθηΐ, 
Βδα πούπίπρ ἴο ἀο ὙΠ {ῃ6 Π15- 
ἴοτν οἵ {π6 ἀδροϑιι.᾽ 
.- Σκυλλ.] ον 5 ἴῃ ἘΠ15,-- 
οτα αυσίπρ 18 θΔ ἢ ἸΒητηθηῦ Π6 
τοϑι θα δηα οοτηροβοα Π15 Ηἰβίοτὶ- 
ΟΔ] πουκβ. . ΠΙοροη. 1.. ὃ 8, ἃπά 

ΡΙαΐ. ἀ6 ἘΧΠΠ1ο, ΡΡ. 376--282. 
- τῇ θεῷ] τε τῇ ᾿Αρτέμιδι, 5.4. 
- ὁ θεός] “ ιάδέν 6856 ΑΡΟΙΟ 

ΠοΙρμΐοαβ, φαθη ἀα ἸΌ6Ὸ βουουὶ 
ΠΟΙ ΒΟΥ Π 0. σΟΠΒαΪ]ποταὺ ΠοτηΟ ἰπ 
τα τ015 οὐδ ΠΟΡΟΙ5 ΤΟ] ρΊΟ55.ἢ 
δ, 

10. Φολόη51 ἃ βρὺτγ οὗ ἃ τη οῃὴ- 
ἰαϊη οὗ Ατοδαϊα, ουὐβιυβιδηρίηρ 
ΟἸΣΙΩΡ]δ. 
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Ἔνι δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ τόπῳ καὶ λειμὼν καὶ ἄλση καὶ 
ὄρη δένδρων μεστά, ἱκανὰ καὶ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς 
τρέφειν καὶ ἵππους, ὥςτε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν 
ἰόντων ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. 12. Περὶ δὲ αὐτὸν τὸν 
ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ 
ὡραῖα. ῳὋὉ δὲ ναός, ὡς μικρὸς μεγάλῳ, τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ 
εἴκασται " καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν, ὡς κυπαρίσσινον χρυσῷ 

ὄντι, τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. 18. Καὶ στήλη ἕστηκε παρὰ 
τὸν ναὸν γράμματα ἔχουσα: ἽΕΡΟΣ Ὃ ΧΩΡΟΣ 
ΤΗΣ ᾿ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤῸΝ ἜΧΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΡΠΟΥ͂ΜΕΝΟΝ ΤῊΝ ΜΕΝ ΔΕΚΑΤῊΝ ΚΑ- 
ΤΑΘΥΕΙΝ ἙΚΑΣΤΟΥ͂ ἜΤΟΥΣ, ἘΚ 4Ε ΤΟΥ͂ 
ΠΕΡΙΤΤΟΥ͂ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ἘΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ͂Ν: 
ἮΝ 4Ε ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗ͂Ι ΤΑΥ͂ΤΑ, ΤΗΙ ΘΕΩΙ 
ΜΕΔΗ͂ΣΕΙ. 

ΠΡ... 

1. Ἔκ Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν μεν ἐκομίξ- 
9} Χ Υ͂ ς ᾿ Ν Ἀ “ » ᾿ 

οντοὸ οἵπερ καὶ πρόσθεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπο- 
ν 5 Ν Ἂ ὉΨ δ. ω “ ᾿ 

ρεύοντο. 2. ᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοις, 

πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τιμησίθεον τὸν Τραπεζούντιον, 
πρόξενον ὄντα τῶν Μοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες πότερον 
ς Ν , Ἃ ς Ν ’ ’ -“ 

ὡς διὰ φιλίας ἢ [ὡς] διὰ πολεμίας πορεύσονται τῆς 

12. δένδρ.. ὅσ. “ Οοπβίττιοίίο δὰ 
αϑῦύ αὐᾶπὶ φτδιηπηδίϊοὶ γοσδᾶγιηΐ 
σχῆμα πρὸς τὸ σημαινόμενον. Ἐτε- 
πὶπὶ ἡμέρα δένδρα Ξαμπί δένδρα ἡμέ- 
ρὼν ὀπωρῶν, αγϑογες5 ροῆεα ζεγθη- 
ἔθ8 ηιϊέϊα ; --- ὰς τοΐογῦ 866. 
Ῥγοθομθη χοϊαἰνυμη." Β. 

18. τὸν ἔχοντα... καταθύειν 
Ης ἰδλαέ οσουρῖοδ8. .. (15) ἐο οΥ7οΥ. 

Μαίί. 544 : 7ε]ῇ, 671, ο. 
- τῇ θεῷ μελ.] (θα υἱπάρα' 

εγὶί.) Τρ φοάα688 ευἱἱϊ 866 ἐο τέ. 
1. Μοσσυνοίκων] “Τινες (τῶν 

Μοσσ.) ἐπι δένδρεσιν ἤ πυργίοις 
οἰκοῦσι, διὸ καὶ Μοσσυνοίκους ἐκά- 
λουν οἱ παλαιοί, τῶν πύργων μοσ- 
σύνων λεγομένων.᾽ ϑίτγαθο, ΧΙ]. ὃ; 
Υἱάβ μόσσυνι, ἰηΐ. ὃ. 26. 

5.᾿-.-,. - 
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χώρας. Οἱ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διήσοιεν " ἐπίστευον γὰρ 
τοῖς χωρίοις. 8. ᾿Εντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι 
πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς οἱ ἐκ ὃ τοῦ ἐπέκεινα " καὶ ἐδόκει 

, ᾽ 7] 2 Ὁ , ἥ 4 

καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν ποιήσασ- 
ἃ ἈΝ ς , Ὁ " Ἁ Ε 

θαι" καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρ- 
χοντας. 4. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν 
ΜΜοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Εἰλλή- 
νων " καὶ ἔλεξε Ἐενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος " 

ὅ. ἾὮ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς διασωθῆναι βουλό- 
μεθα πρὸς τὴν Ελλάδα πεζῇ" πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν " 
κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὺς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους 
εἶναι. 6. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν 

“Ὁ - 

ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τι πώποθ᾽ ὑμᾶς οὗτοι 
“ - 

ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους. 

7. Εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν 
᾿ς ΄ ΓΑ ΄ ΑἽ “ 

τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον. 8. Πρὸς ταῦτα 
ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ βού- 

“ ἂ 3 Χ 7 ΕΣ 
λοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν. 9. 4γε- 

τε δή, ἔφη ὁ Ἐενορῶν, τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, 
ἂν ξύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα ; καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τε 
, - “- “ 

ἔσεσθε ἡμῖν συμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; 10. Οἱ δὲ 
9 Ὁ δ ͵7ἷ ᾿] ᾽ Ν ’, 3 , 5 

εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰςβάλλειν ἐκ 

τοῦ ἐπὶ θάτερα τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, 
καὶ δεῦρο ὑμῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες ὑμιν 
ξυμμαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 

11. ᾿Επὶ τούτοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες ὥχοντο " 

καὶ ἧκον τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες τριακόσια πλοῖα μονό- 
Οὐ Ἶ:.15, 

8. οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκ.] Τῆοδο τοὴο 
“σον δοψοηα ἐδϑηι, δ ηϊηρ᾽ ΔΠΟΙΠΘΥ 
{06 οἵ Μοββυποοὶ. 

ὃ, διασωθῆναι .. πρὸς τ. Ἐ. Τὸ 
φοΐ βαΐὸ ἐλγοισὴ ἰο. Οἵ. γα ]οη. 
Ηετοᾶ, ΥἹ]. 208. 

(0) 1Υ. ἰ. 8. 

ἤ. ἀφήσετε) “ δὲ πο5 αἰρυΐδογ- 
ἐϊδ, απρῖϊῖο ποδέγο ἡοθΉ τιδῖ.᾽ Κ΄. 

θ, τί ἡμῶν ἄς. “ ΡΙεπὲ τί ἡμῶν 
δεήσεσθε (ὥστε) χρήσασθαι (ἡμῖν.) 
Ῥοίογαῦ οἰΐδιη ἡμῖν 5.10], αὐ 1]. 
τ 884. Φὶ 
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ξυλα καὶ ἐν ἑκάστῳ τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν δύο ἐκβάν- 
τες εἰς τάξιν ἔθεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς ἔμενε. 19. Καὶ 
οἱ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν " οἱ δὲ μένοντες 
5 ,ὔ κὰ » ᾽ δΑ δ Ἁ ΄ “ 

ἐξετάξαντο ὧδε. "Εστησαν ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα ὥςπερ 
χοροί ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέῤῥα πάν- 
τες λευκῶν βοῶν δασέα, εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ" 
» Ἀ -“ -" Ἁ ς ς 7 Ε Α 

ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς ἑξάπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν 
λόγχην ἔχον, ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. 
13. Χιτωνίσκους δὲ ἐνδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος 
ε “ , 5) τυῷ “ “ Ν ΄ ὡς λινοῦ στρωματοδέσμου " ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη 
σκύτινα, οἷά περ τὰ Παφλαγονικά 5, κρώβυλον ἔχοντα 

κατὰ μέσον ἐγγύτατα τιαροειδῆ " εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις 
σιδηρᾶς. 14. ᾿Εντεῦθεν ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἱ δ᾽ 
ἄλλοι πάντες ἄδοντες ἐπορεύοντο ἐν ῥυθμῷ, καὶ διελ- 
θόντες διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν ᾿ Ελλη- 
νικῶν ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ 

ὔ ἃ Ξδό ᾿ 4 οὐ 3 »“" Ἀ 

χωρίον ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. 1. ᾿Ωικεῖτο δὲ 
τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς μητροπόλεως καλουμένης 
αὐτοῖς [καὶ] ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίκων " 
καὶ περὶ τούτου ὁ πόλεμος ἦν" οἱ γὰρ ἀεὶ ἃ τοῦτ᾽ ἔχον- 
τες ἐδόκουν ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων οσσυνοίκων. 
Καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν τοῦτο, ἀλλὰ 

κοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεονεκτεῖν. 

16. Εἵποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ᾿Ελλήνων τινες, οὐ. 
7 ε Ἁ ἴον . }} Ἁ ς “ Ὁ 

ταχθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ ἁρπαγῆς ἕνεκεν. 

Οἱ δὲ πολέμιοι, προςιόντων 5, τέως μὲν ἡσύχαζον" ἐπεὶ 
(ὁ) ἅ. 225. (ὦ) ΠΙ..81:. (01 “17. 

- ὄπισθεν δὲ ἅς. ΜΒεολέπα, (ἰ. 6. 
αὖ ἴῃ6 Ὀοϊζίοτα), λαυσῖπῳ ἃ γομπᾶ 

12. ἐξετάξ. “Αοἴοπι βι8πι ουοὶ- 
υδϑπέοηι ᾿Ἰπϑίσαχοταπί.᾽ Κα. 
- μάλιστα] (Τ1Κο Τα] αάηιο- 

ἄμηι) ἀδποῖθβ ἐπ γομηα πμηιύθγ5, 
»γοέίψ ποαγίψ; ἴῃ πεντήκοντα ᾿ 
μάλ.Ξε49, Ὑπιιο. 1. 118.-- χοροί, 
οὗ γε. τ 8. 

ἀποὺ 4 ἐλο ισοοά ἐΐδοϊζ, ΟἿΚ ΤΥ. 
τ. 232. 

13. κρώβυλον] Εἶδος πλέγματος 
τῶν τριχῶν, ἀπὸ ἑκατέρων, εἰς ὀξὺ 
καταλῆγον. ὅ0[0]. ἴῃ Τππςο. 1. ς. θ. 
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᾿] Ἁ » ’ Ἂ ͵ὔ 5 ὃ Ζ 7] 

δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες τρέπονται 
ε “Ὁ 7 

αὐτούς - καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ 
ΠῚ 7 « “ Π Ἂ, ᾽ 7 ͵ 

τῶν ξυναναβάντων ᾿ Ελλήνων τινάς, καὶ ἐδίωκον μέχρις 
“ 5 

οὗ εἶδον τοὺς “Ελληνας βοηθοῦντας " 17. εἶτα δὲ ἀπο- 
᾿ “- 

τραπόμενοι ὥχοντο" καὶ ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν 
νεκρῶν ἐπεδείκνυσαν τοῖς τε “Ελλησι καὶ τοῖς ἑαυτῶν 

πολεμίοις " καὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ἄδοντες. 18, 
Οἱ δὲ “Ἕλληνες μάλα ἤχθοντο, ὅτι τούς τε πολεμίους 

ἐπεποιήκεσαν θρασυτέρους καὶ ὅτι οἱ ἐξελθόντες 

Ἕλληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν, μάλα ὄντες συχνοί" 
ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποιήκεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ. 19. 

Ξενοφῶν δὲ ξυγκαλέσας τοὺς “Ελληνας εἶπεν " "άνδρες 
στρατιῶται, μηδὲν ἀθυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων " 

ἔστε γὰρ ὅτε καὶ ἀγαθὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. 
20. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν 

ἡγήσεσθαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἰσιν οἷςπερ καὶ ἡμᾶς 
ὈΑΒΨ ἘΜ », ἣ, Ά, [ο ς ξ φ« ΄ 
ἀνάγκη " ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ᾿Ελλήνων οἱ ἀφροντιστή- 

-“ »"“ 4 

σαντες τῆς ξὺν ἡμῖν τάξεως, καὶ ἱκανοὶ ἡγησάμενοι 
Φ Ἃ “ ΄ ᾽ Ν Α͂ [ ᾿ 

εἶναι ξὺν τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράττειν ἅπερ ξὺν 

ἡμῖν, δίκην δεδώκασιν" ὥςτε αὖθις ἧττον τῆς ἡμετέρας 
5 “Ὁ ““ 

τάξεως ἀπολείψονται. 21. ᾿Αλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρα- 
7 Ὁ“ Χ “ “" “ ͵7 

σκευάζεσθαι, ὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων 
, ’ὔ Ψ “ Φ Ἂ, “Ὁ ͵ ’ὔ 

δόξετε κρείττους αὐτῶν εἶναι, καὶ τοῖς πολεμίοις δηλώ- 

σετε ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε 

τοῖς ἀτάκτοις ἐμάχοντο. 
΄ Ν ΠῚ δ πρίονα ψ " ΝΥ 

22. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν" τῇ 

δὲ ὑστεραιᾳ θύσαντες, ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστή- 

σαντες, ὀρθίους ἢ τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς 
βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι 

(Ὁ 1Υ. ἢ. 11. 
17. ἀποτεμόντες ἰΒ ἴῃ6 807, “--- νόμῳ τ. [π ἃ ραγίϊοιαν 

ΤοΥτ δα ἔγΌτη ΡΓ68. τέμνω (Β. τεμ), βέγαίη. ΟἿ. Τμπο. Υ, 69. 
ἃ5 ἀποταμόντες 15 ἵγοτ {π6 Ζ7Ζοηΐο 22. ταξάμενοι] Παυῖΐηρ ἐδ δαν- 
ῬΓ68. τάμνω, (Κ. ταμ.) δαγίαπδ ἀγαιση μι ρ. ὙιαΘ ΥΤ]. 1]. 14. 

» 
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» -“ 

ἐπορεύοντο, τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων ἔχοντες, 
ὑπολειπομένους δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν, 
285. Ἦσαν γὰρξ τῶν πολεμίων οἱ εὔζωνοι κατατρέ- 
χοντες τοῖς λίθοις ἔβαλλον, τούτους ἀνέστελλον οἱ 

τοξόται καὶ πελτασταί" οἱ δ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο 
. Ἁ 5 Ἁ Ἁ ’ » » : »-“ ,7ὔ ες 

πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ᾽ οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ βάρ- 
" 7 Ν ς Ἁ Ε] “-“ 5 “ Υ̓ «ες 

βαροι ἐτρέφθησαν καὶ οἱ ξὺν αὐτοῖς. ᾿Ενταῦθα γὰρ οἱ 
΄ μ Ρ} , 3 Χ ““ 

πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι. 34. Τοὺς μὲν οὖν 

πελταστὰς ἐδέξαντο οἱ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο" ἐπειδὴ 
δὲ 5 Ἁ “ ο ε “- 5 [4 ᾿ ε ἈΝ ἐ ἐγγὺς ἦσαν οἱ ὁπλῖται, ἐτράποντο. Καὶ οἱ μὲν 
πελτασταὶ εὐθὺς εἵποντο, διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν 

’ ε Ἁ « -“ » 7] ΄΄ - 

μητρόπολιν" οἱ δὲ ὁπλῖται ἐν τάξει εἵποντο. 325. 
ΕἾ ἐν Ἀ Ὁ» Ε 3 εἶ “ ἤλε Μ᾿ 

πεὶ δ᾽ ἄνω ἦσαν πρὸς ταῖς τῆς μητροπόλεως οἰκίαις, 
2 ἴον τ ς “ ς - Ἀ Α ’ 2 ’ὔ ἐνταῦθα δὴ οἱ πολέμιοι ὁμοῦ δὴ πάντες γενόμενοι ἐμά- 
χοντο καὶ ἐξηκόντιζον τοῖς παλτοῖς " καὶ ἄλλα" δόρατα 
ἔχοντες παχέα, μακρά, ὅσα ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις, τού- 
τοις ἐπειρῶντο ἀμύνασθαι ἐκ χειρός. 

26. ᾿Επεὶ δὲ οὐχ ὑφίεντο οἱ “Ελληνες, ἀλλὰ ὁμόσε 
5 ’ὔ ΒΩ ες ͵7ὔ Ἁ 5 -“ σ΄ 

ἐχώρουν, ἔφυγον οἱ βάρβαροι καὶ ἐντεῦθεν ἅπαντες 
͵ Ἁ ͵ὔ «ς Ά, Ἁ ᾽ “ « 5 -“ 

λιπόντες τὸ χωρίον. ὋὉ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὁ ἐν τῷ 

μόσσυνι τῷ ἐπ᾽ ἄκρου ὠκοδομημένῳ, ὃν τρέφουσι 
πάντες κοινῇ αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττοντα, οὐκ ἤθε- 
λεν ἐξελθεῖν, οὐδὲ ὁ ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ " ον » τουρυτεβασονον χῶριη 

8, 

-- ὑπολειπ. μικρὸν τ. σ.] ϑ1σΠΠ]ν 
ζα]]Π πη; Βμοσύ οὗ... ὁ.6. ἃ {ἰξ{16 
εὐἱέμῖη ἴ[.6 ἔτοπί οἵ ἴῃ6 Ἠορ]ίεϑ, 
Ῥυΐῦ τοδαν το βίαγί ἔογσυγασα ΠΘΠ 
τοαιίγρα, Τηΐ, 8 28, 

25. ἀνέστελλον] Ποροίϊογ οοπα- 
δαπέων. ΟἿ. 1. ἢ. 1. Κ. 
- ἐτρέφθησαν ΤΊῊΪ5 ΔΟΥ. 5 ΤΆΤΘ, 

Βαΐῦ ΟΟΟῸΓΒ 4150 ἴῃ Ηδε]]. 1Π1. ν. 20. 
24, ἐδέξαντο. .. ἐμάχ.... ἦσαν 

«ον ἐτράπ. ΟΌΒοΓν ἐπ Ἰη θυ δ ηρ6 
οὗ ἱπιρογίβοϊβ, ἀδποίϊηρ σοπέϊπιοιδ 

(8) 1. Ὁ. ὅ. 

δοίβ, ἃπά δογίϑίβ ἀδποίπρ' δοίβ 
νἱθνυθα ἃ5 φηοηιθηξαγῳ ἃπα δοπι- 
»ίοίο. 1εἸἴ, 401, 4 ; Βαυϊέμῃ, ἃ. ἃ. 
Ῥ. 308; Μεαίι. 497. 

260. καὶ ἐντεῦθεν] "Εἰέαηι δα ἦος 
ἰοοο. Κ. 
-- φυλάττοντα] ’ 561}. τὸ χωρίον 

ΟΥΙ τὴν μητρόπολιν. Κ. (Φυλάτ- 
τουσι 15 ἃ σοπ]δοίαγα οὗ ΒγιπΟΚ᾽ 5, 

᾿ΔΡΡτγουβᾶ ὈΥ Ῥουϑβοῃ.) 
-- οὐδὲ ὁ] ΤῊδ ρΌγνΘΓΠΟΥ οὗ {π8 

δΔοαπαοηῃρα ἔογίγεββ, ὃ 24. 

- μᾶς ἀν 2 4.ς 
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ἀλλ᾽ αὐτοῦ σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. 27. Οἱ 
δὲ Ἕλληνες διαρπάζοντες τὸ χωρίον εὕρισκον θησαυροὺς 

- ᾿ ς , 

ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων νενημένων πατρίους, ὡς ἔφασαν 
ς ’ Ν Ν , - Ἁ Ἂ 7 οἱ Μοσσύνοικοι" τὸν δὲ νέον σῖτον ξὺν τῇ καλάμῃ 

ἀποκείμενον: ἦσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. 28, Καὶ 
δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν εὑρίσκετο τεταριχευ- 

“ : “ 

μένα καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι τῶν δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο 

οἱ Μοσσύνοικοι καθάπερ οἱ “Έλληνες τῷ ἐλαίῳ. 29. 
Κάρυα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνωγαίων ἣν πολλὰ τὰ πλατέα, ρ 

» Μ Ἁ » “ 4 ἈΝ , οὐκ ἔχοντα διαφυὴν οὐδεμίαν. Τούτων καὶ πλείστῳ 
σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες καὶ ἄρτους ὀπτῶντες. Οἶνος 

}] ς , ἃ 5 ἈΝ ᾿ Ἁ 2 , 3 ς Ν 

δ᾽ ηὑρίσκετο ὃς ἄκρατος μὲν ὀξὺς ἐφαίνετο εἶναι ὑπὸ 
τῆς αὐστηρότητος " κερασθεὶς δέ, εὐώδης τε καὶ ἡδύς. 

80. Οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦθα 
ἐπορεύοντο εἰς τὸ πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς 
ξυμμαχήσασι τῶν Μοσσυνοίκων. “Οπόσα δὲ καὶ 
ἄλλα παρήεσαν χωρία τῶν ξὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, 
τὰ εὐπροςοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἱ δὲ ἑκόντες προςε- 

 φ Ἁ Χ “ ΄ 3, “ “ 
χώρουν. 81. Τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἣν τῶν χωρίων " 

ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ᾿ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα, 
αἱ δὲ πλεῖον, αἱ δὲ μεῖον -" ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων 

ξυνήκουον' εἰς τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως" 
οὕτως ὑψηλή τε καὶ κοίλη ἡ χώρα ἣν. 82. ᾿Επεὶ δὲ 
πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς 
παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθραμμένους κα- 
ρύοις ἑφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα, καὶ οὐ 

ΤΥ ἐν ΚΙ. 

οἰοξέ. Νωοο5 σαδίαηοιθ. ϑα]τηδβῖα8, 
ΡΠ ϊηΐδη. Εχοσο. Ρ. 425. 

27. ἦσαν ἃῃᾶᾷ αἱ πλεῖσται 
ἄστθθ ἢ {Π6 φῬγϑαϊοαία Ὀγ αὐ- 
ἰταοίϊοπ. Οἵ. 1. ἵν. 4. 

28. δελφίνων] “Οἵ. δίγαρο, ΧΙ]. 
Ἧς Ρ..2,." ΚΚ. 

29, Κάρυα... τὰ πλατέα ἃς. 
Το βαέ (Κὶπα), ποέ λαυΐηφ ατν 

-- τούτων] Βγραά τιαάο 97 ἐΐο8ε 
ἕλον τιδοα η, ἰαῦρο ψμαηϊέϊοα, ΟἿ, 
ΓΝ. νῇ]. 22,1. “ Καὶ 5 ρου] δίνι νἱτα 
διιροί, αὖ Τιαἰϊπὸ σοὶ, Οἱ, 111. ἢ, 
22, 29. Κ. 
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πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι" 
ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμπροσθεν πάντα ἐστυγ- 

᾿] , ΓΙ » , Ἁ “- ε ΄ μένους ἀνθέμιον. 83. ᾿Εζήτουν δὲ καὶ ταῖς ἑταίραις 
αἷς ἦγον οἱ “Ελληνες ἐμφανῶς ξυγγίνεσθαι" νόμος 
γὰρ ἦν οὗτός σφισι. Δευκοὶ δὲ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ 
αἱ γυναῖκες. 84. Τούτους ἔλεγον οἱ στρατευσάμενοι 
βαρβαρωτάτους διελθεῖν καὶ πλεῖστον τῶν ᾿Ἐλλη- 
νικῶν. νόμων κεχωρισμένους. "Ἐν τε γὰρ ὄχλῳ ὄντες 
ἐποίουν ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν ἐρημίᾳ ποιήσειαν, 
τὰς 3 δὲ ᾽ Ἃ ἰφ ΒΕ “ 3) τὰ [ἄλλως δὲ οὐκ ἂν τολμῷεν "] μόνοι τε ὄντες ὅμοια 
ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ ἄλλων ὄντες " διελέγοντό τε 
αὑτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ αὑτοῖς καὶ ὠρχοῦντο ἐφιστάμενον 
ὅπου τύχοιεν, ὥςπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι. 

ΟΑ ΨΌΓΙ ΎΣ 

1. Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ “Ελληνες, διά τε τῆς 
΄ Χ [οὶ ῇ 2 ᾿ 2 εὐ ΄ 

πολεμίας καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν ὀκτὼ σταθμούς, 

κα .. “«ποικίχοὺς Ὁ ῬΠη Ὑ 4. 
“ Μοββυύπὶ ΠΟΙΙ5 5᾽σηϑηΐοβ ΘΟΥ̓ΡΟΓΔ.ὕ᾽ 
- τὰ ἔμπρ. π. ἐ. ἀνθέμιον. Ηαυ- 

ἤηρ αἷΐ ἐμοῖγ 7γοηὲ ρμαγέ5 ἑα{ίοοοα 
ισϊέἢ ϑρίγαὶ ἰἴπιο8. ᾿Ανθέμιον “Ὑραμ- 
μή τις ἑλικοειδὴς ἣν ἐν τοῖς κίοσι. 
ἨἩδβυΟἢ.---ΕὉΥ {Π6 δοο. οἵ. ίγο. 
ΕἘΡ]. Π1|. 1060, 7ηδογίρέϊ πορεῖηα 
γογμηὶ ἤογο8. Ἡδεγοά, ὙΠ1. 253, 
δα Μαίί. 421]. 

34, ἔλεγον οἱ στρ. ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
1 σου α 56, σμαἀθδνοιῖιβ 0 σοη- 
668] Πὶβ δυύπουβ!ρ οἵ [Π6 Απᾶ- 
4515. Κ. 6 ἀπίῃ. ρΡ.θ. 
- ἐγέλ. ἐφ᾽ αὖ. “δε ἀογἱἀοϑαηί. 

Ογέ Στ Βὲ 
1. ὁκτὼ στ. ΒΘΠΠΕ]], (ρΡ. 257... 

9,) βυβρθοῦβ δῃ ΘΥΤΟΓ ΠΟΘ, Ὅἢ 80- 
᾿ 

οουηΐ οὗ {πΠ6 “ νγαηΐ οὗ βρᾶοθ [ῸΓ 
οἰρηῦ τη ΥῸἢ65 {Πγο Ρἢ {Π6 Μοβϑυ- 
ΠΟΘΟΙ, Ὀδύνγθθη Κογαβϑαπὺ δα {ΠῸ 
ΟΠΒΑΙν θ68.᾽ ΒΥ {π6 ἴθγπὶ σταθμοὺς 
ΧΘΠΟΡΠΒΟΝ ΡΓΟΌΔΌΪν πλθᾶμβ ἐπδ 
ὙγΠ0]6 ὑϊπη6 βρβηΐ ἴῃ Πρ Πρ ἃ 
ὩΘρΡΟ ΙΕ ηρ, ἃ5. γ96}1 88 τηδγο ηρ’ 
{ὨτΟῸΡἢ [6 Θοπηΐγυ. 5366 ἃ 5Βἰτη δ 
ΟΔ86, ἴ. ἢ, 95. Ὁ. 
- Χάλυβα5] [πῃ ϑέγαο᾽5 ἡπαρ- 

τηθηΐ, {Π6 β881ὴ6 85 Ἠοιποῦβ ΑἹ]- 
ΖΟΙΙΔΉ8, ΟΥΤΡΊΠΔΙΠΠΥ οΔ]16 8 ΑἸ ΐδη8, 
τομὴ ΤΠ 6ῚΓ πο ΤΌΡΟ 5, «ἐψῶα. 1]. 
Β. 857. 
τηλόθεν ἐξ ̓ Αλύβης, ὅθεν ἀργύρου 

ἐστὶ γενέθλη. 
( ΑὉ πὶβ ἀυγΙββι πηι πὶ ἔδυτὶ σι τι 

ΟΠΒΑΙνῸ5 αἰοίαμ.᾽ Η.}) 

ἷ 

ἱ 
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καὶ ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας. Οὗτοι ὀλίγοι ἦσαν καὶ 
ὑπήκοοι τῶν Ποσσυνοίκων " καὶ ὁ βίος ἣν τοῖς πλείσ- 
τοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας. ᾿Εντεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς 
Τιβαρηνούς. 2. Ἢ δὲ τῶν Τιβαρηνῶν χώρα πολὺ 

ἣν πεδινωτέρα, καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ θαλάττῃ ἧττον 
ἐρυμνά. Καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔχρῃζον πρὸς τὰ χωρία 
προςβάλλειν καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆναί τι" καὶ τὰ 
ξένια ἃ ἧκε παρὰ [τῶν] Τιβαρηνῶν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ 
ἐπιμεῖναι κελεύσαντες ἔςτε βουλεύσαιντο ἐθύοντο. 8. 

Καὶ πολλὰ καταθυσάντων τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάν- 
τεὶς πάντες γνώμην ὅτι οὐδαμῆ προςίοιντο οἱ θεοὶ 

τὸν πόλεμον. ᾿Εντεῦθεν δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο, καὶ 
ὡς διὰ φιλίας πορευόμενοι δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς 
Κοτύωρα, πόλιν ᾿Ελληνίδα, Σινωπέων ἀποίκους ὃ, 
οἰκοῦντας ἐν τῇ Τιβαρηνῶν χωρᾳ. 

4. Μέχρις ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατιά. Πλῆθος 
τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης 
ἄχρι εἰς Κοτύωρα σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρα- 

σώγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτα- 

κιςχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι" χρόνου πλῆθος ὀκτὼ μῆνες. 
ὅ. ᾿Ενταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τεσσαράκοντα πέντε. ᾿Εν 
δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν καὶ πομπὰς 
ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι τῶν ᾿Ελλήνων καὶ ἀγῶ- 

(8) Π. 1. 6. 

- ὀλίγοι ἦσαν] ΤΊ656 Ὑγ6ΓῈ ἃΡ- 
ῬδγΘΗΤ]ν ἃ 5281} ὈΓΔΠΟΉ οὗ {Π6 πᾶ- 
{10η, σοπαπογθα Ὀγ {πΠ6 Μοββυποθοὶ, 
δηα Ὀγουρηῦ ἄονση {τΤΌτὴ {Π6 τηοιιη- 
ἰαϊη8 ἴο ΤΟΥ {Π6ΘΙΓ ἸΤῸΠ ΤῊΪΠ85 ΤΟΥ 
ἴποπι. ΤῊ ΟΠ ΔΙ Ό65, ἃ5 ἃ πδίίοη, 
ἱηπαθιθα {π6 τποπηΐξαῖηβ, ἔγοτη 
Απηθηΐα (ἸΝ. ν. 34) ἰοὸ Ὀουομα 
Οοέψονα, ΠΥ {π6 τηοπηζαΐη Ομ δίῃ 
βίσθίοῃθβ ἀοόνὰ ἰο {Π6 οοδδῦ. ΡῊ]], 
Μιυ5. 1. 267. 

- ὀνηθῆναι] “ΒΑΙΟΥ Αοτβέιβ ΡΤῸ 
ὄνασθαι.᾽ Ῥ. 

2. ἐθύοντο ... καταθυσάντων} 
Οΐ. ἴν. 1ὃ ; δα ΤΙ]. ν|1]. 4. 

ὃ. Κοτύωρα] δ᾽ΐ6 πού ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ 
Καονη ; σοπ]θούαγεα ἰο Ὀ6 Ὀ6»- 
δἠηθγηιϑαῆ. (Αἰηϑνν.) 

4, Βαβυλῶνι] ΕῸΓ Βαβυλωνίᾳ. 
“ὍΤΌΙ5 ΠΟΠΊ6 ἢ ἰθυγϑτη ΘΠ] οἰ Γ. 
ΘΕ Ν νι .292.᾽ Κα. 
-- ὀκτὼ μ.} Οἔ, ΤΟ πογΆΥΥ (Ε). 
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νᾶς γυμνικούς. 0. Τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἐλάμβανον τὰ μὲν 
ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κο- 
τυωριτῶν " οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγοράν, οὐδὲ εἰς τὸ τεῖχος 
τοὺς ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο. 

7. Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέςβεις, φο- 
βούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως (ἣν γὰρ 
ἐκεινων καὶ φόρον ἐκείνοις ἔφερον,) καὶ περὶ τῆς χώρας, 
ὅτι ἤκουον δῃουμένην" καὶ ἐλθόντες ἐς τὸ στρατό- 
πεδον ἔλεγον" προηγόρει δὲ ᾿Ἑκατώνυμος, δεινὸς 
νομιζόμενος εἶναι λέγειν: 8. ἜἜπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄν- 
δὃρες στρατιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς 
τε ὑμᾶς, ὅτι ἐνικᾶτε “Ελληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα 
δὲ καὶ ξυνησθησομένους, ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, 

ὡς ἡμεῖς ἀκούομεν, πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. 
9. ᾿Αξιοῦμεν δὲ “Ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν 
ὄντων “Ελλήνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δὲ 
μηδέν: οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξαμεν “ 
κακῶς ποιοῦντες. 10. Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν 
ἡμέτεροι ἄποικοι" καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην 
παραδεδώκαμεν, βαρβάρους ἀφελόμενοι " διὸ καὶ δασ- 
μὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον, καὶ Κερασούντιοι 
καὶ Τραπεζούντιοι ὡςαύτως " ὥςτε, ὅ τε ἂν τούτους 
κακὸν ποιήσητε, ἡ Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν ἃ, 

(Ὁ) 1. ἐϊ, 10. (ὁ) Π. Μ᾽: 28. (ἃ) ΥἹ]. τῇ. 16. 

6. Παφλαγονίας] Χαη. 68}15 (Ϊ5 
αἰξίγοὐ Ραρλίασοπῖα, Ὀδοαιβ6 5Ὲ0- 
Ἴ6οῦ ἐο ἃ ῬδρΒ]αροηΪΔ ἢ ὈΙΪΠΟΘ. 
Ἡδετοά. τηᾶκοβ {μ6 Ηδ]νβ {Π6 δαϑξί- 
ΘΙ Ὀουπᾶδγν οἵ Ῥδρῃ]ασοπίδ (1. 
72), ΡῬ]δοῖπο Οδρρδάοοϊα ἰὸ ἐπ 
δαϑί οὗ {μα σῖνοσ, δηα ἱπο] θα ηρ; 
Ὀοξῃ  παίϊοηβ Ὁπᾶθυ (Π6 φΈΠΟΙΔΙ 
πη οἵ 'ιυγίαηβ (11. 104 ; 1. νἱ. 
70, 72); ὙΠΟ πᾶπηθ {πον τα- 
ἑαϊηθα. δυθῃ ἰη ἐπ {πη6 οὗ ΑἸοχ- 

ἃπᾶοσ. Οὐ. ϑέγαρο, ΧΙ, γΡ. 542; 
σἱάθ ΡἘ]]. Μαβ. 1. Ρ. 267. 

ἤ. φοβούμενοι] ΑΠδΟΟΙΪ. 88 ἰξ οἱ 
Σινωπεῖς πρ. πέμπουσι μδᾶὰ μγε- 
οοαδα. 
- ἔφερον} “ Ηἰϊος φιοαὰδ ἐγδηβὶ 

ἃ οἰνιίαία δὰ οἶνθβ. Οἵ, 8 8. Κ. 
8. ἐνικᾶτε] γε λαῦθ ὑϑϑη δθη- 

᾿φμογίησ. Μιαθ βὰρ. ἰγ. 24, δὰ 
Τι δὲ ἊΝ 

- τῶι, ««ὁνιυσαν 
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“ Χ ᾽ , .« “Ὁ " Ἁ , ,ὔ 

11. Νῦν δὲ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν πόλιν βίᾳ παρ- 
ἴω -- “- , π , ω 

ἐληλυθότας ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐκ τῶν 

χωρίων λαμβάνειν ὧν ἂν δέησθε, οὐ πείθοντας. 12. 
Ταῦτ᾽ οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιήσετε, ἀνάγκη 
ἡμῖν καὶ Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας καὶ ἄλλον ὅντινα 
ἂν δυνώμεθα φίλον ποιεῖσθαι. 

13. Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ἐενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρα- 
“ 5 ς “ , ον " ὃ “ {4 

τιωτῶν εἶπεν " ᾿Ημεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν 
» Ἁ [τ Ν ’ , Χ δ εν 
ἀγαπῶντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεθα καὶ τὰ ὅπλα " 
οὐ γὰρ ἣν δυνατὸν ἅμα τε τὰ χρήματα ἄγειν καὶ 

ἢ Ν - ἢ ΄, ἌΝ ΤΡ 
φέρειν καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 14. Καὶ νῦν ἐπεὶ 
εἰς τὰς “Ἑλληνίδας πόλεις ἤλθομεν, ἐν Τραπεζοῦντι 
μέν, παρεῖχον γὰρ ἡμῖν ἀγοράν, ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ 
ἐπιτήδεια, καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ξένια ἔδωκαν 
τῇ στρατιᾷ, ἀντετιμῶμεν αὐτούς " καὶ εἴ τις αὐτοῖς 
φίλος ἣν τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεθα" τοὺς 

δὲ πολεμίους αὐτῶν, ἐφ᾽ οὺς αὐτοὶ ἡγοῖντο, κακῶς 
5 - σ΄ . ᾿ς 3 “Ἂ Χ ᾽ Ἁ ἐποιοῦμεν ὅσον ἐδυνάμεθα. 1δ. ᾿Ερωτῶᾶτε δὲ αὐτοὺς 
ὑποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον " πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὺς 
ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ φιλίαν ἡ πόλις ξυνέπεμψεν. 16. 
“ ᾿ Πα ΄ » Α ἀν ὦ " 2 
Ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες ἀγορὰν μὴ ἔχωμεν, ἄν τε εἰς 
βάρβαρον γῆν ἄν τε εἰς ᾿Ελληνίδα, οὐχ ὕβρει ἀλλ᾽ 
ἀνάγκῃ λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. 17. Καὶ Καρ- 
δούχους καὶ Ταόχους καὶ Χαλδαίους, καίπερ βασιλέως 

11. ὑμᾶς. -. ἐνίους} [ηΐ, νἱ. 80 ; 
δὲ. ΤΙ -ἰς 15... ΕΠ πππο. 1; 124, 

12. οὐκ ἀξιοῦμ. ΤΆοδο ργοσοοά- 
ἔηρβ τσ ((πἰπκ ποὺ σὶρ ύ---νν6) 
»γοέοβέ αγαϊπϑί. 
- Κορύλαν] “ ἕρτππ ρα ῬΙθ- 

τδοίημι. ΟΕΥΙ. 1.. 2. -Ῥ. 
.-- φίλον μδόφυμερ: ΤῸ ΤηΆΚ6 ἴῸΓ 
ΟὈΓΒΕΙν6Β5... ἔο σαϊη α8 α 7γἱοηα. 

15. ὁποίων τ. ἡμ. “Ἡλαΐ βογΐ 07 
}ογδοηϑ λον 7οιιηα ει8.᾽ Μαῖίί.ξ 528. 

17. Χαλδαίους. ΤῊ 5 ῬΡ6ΟΡ]6 ὑγοῦα 
ΟΠΪν ΟΟΥΒΟΥΥ πηθηὐοπαα (δὲ ΤΥ. 
ἢ]. 4) 88. Τηθγοθπδυῖθβ. ΡΙΟΌΔΡΙΥ͂ 
{ῃ6 Αγηιοηο- Ομαϊψθοβ ἃγθ τηθδηΐ 
Ὦ6ΓΙΘ, ἴοΥ {π6 ΟΠ] ἀξ 88 ἃ΄6 ΡΙδορά 
οὐ ἴΠ6 Ὀογάοβ οὗ Αὐτηθηΐα ἴῃ {86 
Οντορεαϊα (ΠῚ. 11,}; 8π4, δοοοτγαϊηρ; 
ἴο ϑίταθο, οἱ νῦν Χαλδαῖοι Χάλυ- 
βες τὸ παλαῖον ὠνομάζοντο. ΧΙ], 
Ῥ. 549. 
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᾿ ς , » “ Ν 7 Α ν 

οὐχ ὑπηκόους ὄντας, ὅμως, καὶ μάλα φοβεροὺς ὄντας, 
7 » 7, Ν Ἶ ἂν τὴν 5 

πολεμίους ἐκτησάμεθα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμ- 
βάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. 18, 

7 “ ,ὔ ’ 5 ᾿] ᾿ 3 Μάκρωνας δέ γε καίπερ βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγο- 
ρὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖχον, φίλους τε ἐνομίζομεν 
53 Ν “ » Χ 4 “ 5 , 

εἶναι καὶ βίᾳ οὐδὲν ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων. 19. 

Κοτυωρίτας δέ, οὺς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν 
7 » Ἁ » , ᾽ 3 Ἁ ς 

εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἰσιν" οὐ γὰρ ὡς φίλιοι προς- 
εφέροντο ἡμῖν, ἀλλὰ κλείσαντες τὰς πύλας οὔτε εἴσω 
δέ Υ̓ », » Ἁ ΓΙ » ᾿ ᾽ “-“ δὲ ἈΝ 

ἐδέχοντο οὔτε ἔξω ἀγορὰν ὃ ἔπεμπον " ἠτιῶντο δὲ τὸν 
3. 6 ον ς Ἁ 7 » 5 ἃ ᾿Ν παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴν τούτων αἴτιον εἶναι. 20. Ὃ δὲ 

:Α 7] , “- δ “-“ » -“ Ἁ 

λέγεις, βίᾳ παρελθόντας σκηνοῦν, ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς 
͵7 ᾽ Ἀ , ’ ᾽ ᾿, Ἁ 9 

κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασθαι" ἐπεὶ δὲ οὐκ 

ἀνέωγον τὰς πύλας, ἧ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ τὸ χωρίον 
͵ 3 , Μ Χ 3 ᾿ , 5 Γ 

ταύτῃ εἰςελθόντες ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον ἐποιήσαμεν, 

σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις οἱ κάμνοντες, τὰ αὑτῶν 
δαπανῶντες " καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, ὅπως μὴ 
ἐπὶΐ τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὦσιν οἱ κάμνοντες ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασθαι ὅταν βουλώμεθα. 21. Οἱ 

᾿ », ς ΒΝ [ον ς , Ἀ [.] ἃ δὲ ἄλλοι, ὡς ὁρᾶτε, σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι ἐν τῇ τάξει, 
παρεσκευασμένοι, ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντευποιεῖν " 
ἂν δὲ κακῶς, ἀλέξασθαι. 292. “4. δὲ ἠπείλησας, ὡς, 
ἢν ὑμῖν δοκῇ, Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας ξυμμάχους 
ποιήσεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δέ, ἢν μὲν ἀνάγκη ἢ, πο-. 
λεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις " ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολ- 

(6) ΥἹ. ἢ. 8. ( 1 ἃ 

18. τῶν ἐκείνων) Ἐκείνων 15 [6 ψοῖ ϑαῷ : 80 ἴῃ [ιδἰϊπ, φεοαῖ αἰεέθης 
δθη. ἀδβρεπαθηΐ οη τῶν. Οἱ ἐκεῖνοι αἰϊοῖβ. Οἵ, Μαῖίξ. 478; οἵ, ἱπΐῇ. 
18 ἀπργδτητηδίϊοα!. Οἱ, Τῆς. 1. 45; ὃ. 22. 
Μαίί. 380, Ο}5. 2. 

19. Κοτυωρίτας.} ΑΠδ800]., ἃ5 ἴἢ 
αὐτοὺς αἰτίους εἶναι νομίζω “ΘΓ 
βοΐηρ ἴο [Ό]]ον,. 

20. ὅ δὲ λέγει5] Α5 ἴο εὐλαΐ 

22. ἡμεῖς δέ] (δέ ἴῃ Ἀροάοϑὶ). 
Ὗε οἡ ἐλο οΐον δαπαᾶ. Οἵ. οι. 

1.1. 58. “Οοιηρ. Ομοά ϑογέδίθ... 
“ιἱλὶ σνογο. Οἷο. δά Αἰὲ. ἐἰϊ. 13.᾽ 
Ῥι 
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λαπλασίοις ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν" ἢν δὲ δοκῇ, ἡμῖν 
καὶ φίλον ποιήσομεν τὸν Παφλαγόνα. 38. ᾿Ακούομεν 
δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρας πόλεως καὶ τῶν 
χωρίων τῶν ἐπιθαλαττίων. Πειρασόμεθα οὖν, ἕυμ- 
πράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιθιημεῖ, φίλοι γίγνεσθαι. 

24. Ἔκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ ξυμπρέσ- 
““ 4 8 “ ᾿ ,ὔ 

βεις τῷ ᾿Ἑκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις. 
5 “Ὁ 

Παρελθὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιη- 
σόμενοι ἥκοιεν, ἀλλ᾽ ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι εἰσί, Καὶ 

, Ἂ Χ 3 Ἂ Ἁ 7 , » »-" 

ξενίοις, ἢν μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ 
δεξόμεθα" νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ἃ 
δύνανται" ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγετε. 

» ᾽ ,ὔ , ᾿ », ς “ Ἁ ς 

2ὅ. ᾿Εκ τούτου ξένιά τε ἔπεμπον οἱ Κοτυωρῖται καὶ οἱ 
στρατηγοὶ τῶν “Ελλήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν Σινωπέων 
πρέσβεις " καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλά τε καὶ φιλικὰ 
ὃ ΄. ,ὔ ΒΩ Ν Ν “ “ Ἷ 

ἐελέγοντο τά τε ἄλλα καὶ περὶ τῆς λοιπῆς πορείας 

ἀνεπυνθάνοντο καὶ ὧν ἑκάτεροι ἐδέοντο. 

ΟΡ ΌΣ ὉὙ1, 

1. Ταύτῃ μὲν [οὖν] τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ξυνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρα- 
τιώτας, καὶ ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λουπῆς πορείας 
παρακαλέσαντας τοὺς Σ᾿ νωπέας βουλεύεσθαι. Εἴτε 

γὰρ πεζῇ δέοι πορεύεσθαι, χρήσιμοι ἂν ἃ ἐδόκουν εἶναι 
οἱ Σινωπεῖς [ἡγούμενοι] ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς 

Παφλαγονίας " εἴτε κατὰ θάλατταν, προςδεῖν ἐδόκει 

[3) Ὁ. 1: 1. 

- ἡμῖν... φίλον ποιήσομεν] σοτητηοῃ ζοττηια, ὃ 12, ΟἿ, 76] ἢ, 
Τηβίοδα οὗ φίλον ποιησόμεθα, [ῃς 869, 4. 
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4 ν» Ν Ἃ 9 ς ᾿ 3 - 

Σινωπέων " μόνοι γὰρ ἂν ἐδόκουν ἱκανοὶ εἶναι πλοῖα 
παρασχεῖν ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. 2. Καλέσαντες οὖν 

τοὺς πρέσβεις ξυνεβουλεύοντο, καὶ ἠξίουν “Ελληνας 
ὄντας “Ἕλλησι τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ 

Ε 3 ᾿ Ν 4 Ε 

εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ κάλλιστα ξυμβουλεύειν. 

8. ᾿Αναστὰς δὲ “Εκατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογή- 
σατο περὶ οὗ εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον ποιή- 
σοιντο, ὅτι οὐχ ὡς τοῖς “Ελλησι πολεμησόντων σφῶν 
εἴποι, ἀλλ᾽ ὅτι, ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι, τοὺς 
“ 

Ελληνας αἱρήσονται. ᾿Επεὶ δὲ ξυμβουλεύειν ἐκέ- 
λευον, ἐπευξάμενος ὧδε εἶπεν. 4. Εἰ μὲν ξυμβου- 
λεύοιμι ἃ βέλτιστά μοι δοκεῖ εἶναι, πολλά μοι κἀγαθὰ 
γένοιτο " εἰ δὲ μή, τἀναντία " αὕτη γὰρ ἡ ἱερὰ ξυμ- 
βουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ μοι παρεῖναι" νῦν μὲν γὰρ 
δή, ἂν μὲν εὖ ξυμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ 
3 ἊΝ ’ ΕΝ Χ -“ π΄. ς 

ἐπαινουντὲς με" ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ κατ- 
Ψ ΄ Ἁ ΩΝ 503» ὦ Ἁ ζ 

αρώμενοι. ὅ. ΠΙράγματα μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι πολὺ πλείω 
- ἡ Ν , “ ς “Ἢ“͵ Ν ἕξομεν, ἐὰν κατὰ θάλατταν κομίζησθε: ἡμᾶς γὰρ 

Ψ' Ν Ἁ , Ἃ εἶ ἈΝ [ρῚ [ 

δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν" ἢν δὲ κατὰ γῆν στέλλησθε, 
ε ἴω , Ἁ ’ 5 . “ Ἁ ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι. 6. Ὅμως δὲ 
λεκτέα ἃ γινώσκω " ἔμπειρος γάρ εἰμι καὶ τῆς χώρας 
τῶν Παφλαγόνων καὶ τῆς δυνάμεως " ἔχει γὰρ ἀμ- 
φότερα, καὶ πεδία κάλλιστα καὶ ὄρη ὑψηλότατα. 7. 

ἃ » ἈΝ ἂὌὉ ᾽ Ἁ - Ἁ ᾽ Ν᾿ » ΄ 

Καὶ πρῶτον μὲν οἶδα εὐθὺς ἡ τὴν εἰςβολὴν ἀνάγκη 
ποιεῖσθαι" οὐ γάρ ἐστιν ἄλλῃ ἢ ἡἣ τὰ κέρατα τοῦ 

2. Ἕλλησι] Δέχεσθαι τοαυϊγτρᾶ 
ἃ τορουϊοη οἵ Ἕλληνας ἴο ἀγνοϊά 
ψΥΒΙΟὮ, δῃμα δὐ {Π6 βϑᾶτη6 {ἰπ|6 ἰὸ 
Ῥταβοῦνα {πὸ παρονομασία, 6 ττϊία5 
Ἕλλησι ἴῃ δηϊοἱραίίοη οὗ εὔνους 
ἃηα ξυμβουλ. ὙΙΟΙ ἜΧΡΥΘΘ5. [Π6 
πΟύΙΟΣ οὗἉ {ΓΘ Πά]ν 60-ΟΡ γί οη ἃρ- 
Ρεστηοϑβῦ ἴῃ ἢΪ5 τηϊπᾶ. 
4. γένοιτο] “Ορίδη 5 οβύτηοαιιβ.᾽ Β. 
-- ἱερὰ ξυι,ββ. “ῬτονοΙθίατη ξυμ- 

βουλὴ ἱερὸν χρῆμα. ϑεπδιβ 6ϑβΐ, 
ἰδπριι5 δάθββθ 400 τηᾶχὶπια πᾷ 
Ῥγονθυθίατη Δα 1 θυ Ἰἰοθαΐ." Ῥ, 
- νῦν μὲν γὰρ τοίεγβ ἴο 8 
οἰ ρα οἴδιβ6, “ ἃπα 1 Πᾶν ΤηΟΓΘ 
{μ8η ΟΥΑΙ ΠΤ ΓΘΆΒΟΝ ἴο σίγα αὶ (ἢ- 
0] ΘΟτη56],᾿ --οὐοὸν ἄτα. 

ἤ. πρῶτον μὲν] “Ῥγίηιιη φιῖ- 
ἄφηι. Β. (ΟΥ. 5 8) 
- ἢ ἣ τὰ κέρ. Τλαπ ιυῆογο ἐδ 



8---10.] ΔΕΒΥ ΘΑ ΒΌΤΎΣ 2190 

ὄρους τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκατερά ἐστιν ὑψηλά, ἃ κρατεῖν 
κατέχοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἄν τούτων δὲ 
κατεχομένων, οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντο 
διελθεῖν. Ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἄν, εἴ μοί τινα βού- 
λοισθε ξυμπέμψαι. 8. "Ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία 
» Ἁ «ς , ἃ ᾽ Ν ς 7 

ὄντα, καὶ ὑππείαν, ἣν αὐτοὶ οἱ βάρβαροι νομιζουσι 

κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείας. Καὶ νῦν 
οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι" ἀλλὰ μεῖξον 

ΓΚ Ὁ! ϑ συ 2 δὲ ν᾽ ὃ θ “ 7 

φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. 9. Εἰ δὲ καὶ δυνηθεῖτε τά τε 
ὄρη κλέψαι ἢ φθάσαιὉ λαβόντες, καὶ ἐν τῷ πεδίῳ 
κρατῆσαι μαχόμενοι τούς τε ἱππεῖς τούτων καὶ πεζῶν 

ἥ “Ἁ Ο Ἃ ὃ ͵ ὔ 5 Ἁ Ἁ ͵ 

μυριάδας πλεῖον ὁ ἢ δώδεκα, ἥξετε ἐπὶ τοὺς ποταμούς, 
πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, εὖρος τριῶν πλέθρων, 
ὃν χαλεπὸν ἃ οἶμαι διαβαίνειν, ἄλλως τε καὶ πολεμίων 
πολλῶν [μὲν] ἔμπροσθεν ὄντων, πολλῶν δὲ ὄπισθεν 
« “ ͵ ) - ὁ ω ς ’, 

ἑπομένων" δεύτερον δ᾽ ἾὯὭΡριν, τρίπλεθρον ὡςαύτως " 
ἥ '᾿ ἣν 3 "“ - δί ἃ 3 ΕΝ τρίτον δ᾽ “Αλυν, οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, ὃν οὐκ ἂν 

΄ Μ ,ὔ “ - Ν ͵ Υ 

δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ τίς ἔσται 
ς ΄ ἃ 3 " Χ ς , ΕΝ 
ὁ παρέχων ; ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ Παρθένιος ἄβατος - 

ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε ἄν, εἰ τὸν ἄλυν [τοῦτον] διαβαίητε. 
10. ᾿Εγὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν 
πορείαν, ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον. ᾿Αν δὲ πλέητε, 
5», ᾽ ͵7 Ἁ 3 4 ἀξ. 5 

ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς Σ᾿,νώπην παραπλεῦσαι, ἐκ Σ᾿- 
νώπης [δὲ] εἰς Ἡράκλειαν " ἐξ «Ηρακλείας δὲ οὔτε 

() ὐ  ν  : [61.1.11 (ἀ). Π1᾿.:..Χ27. 

»οϊπέθ οΥ᾽ ἐδθ ηιομηΐαῖπ οης οαοῆ “ Κότυς καλούμενος ὑπὸ βασιλέως 
δί46 97 ἰλ6 γοαὰ αΥὸ ἰογέψ. οὐκ ἀναβεβήκει.᾽ 5. 
- ἅ κρατεῖν κατέχ.] “ΗΙο κρα- -- μεῖζον φρον. 8611. ἢ ὥστε 

τεῖν τα ἀοζοηάογο.᾽ Κα. Τὸ ηιαΐη- βασιλέως ὑπακούειν. 
ἐἑαΐη, τυλίολ, κοορίηρ ροδϑοδϑίοη.... 9. Θερμώδοντα, Τλογηιδῆ-δι ; 
ΒΘΘΙῚ5 ῬΙδομδϑίϊθ. ΤΏΘΥΘ ΔΡΡθαΒ Ἶριν, Κοδλὶϊ ]ρηιαΐ; Ἅλυν, Κισὶϊ 
ἴο Ὀ6 ἃ βοτΐ οἵ δῃδ!]αρα Ὁ κατὰ 7γηιαΐ; Παρθέν. δύ. ΟΠαί,. Αἰἴπδνν. 
κράτος κατέχειν, ἰο φιαϊπέαϊα . 205. 
τολϊολ---ὖν πιαΐη ζογοο... (Ἅλυς ... ὠνόμασται ἀπὸ τῶν 

8, καλοῦντι) Ἠδ]]απ. ΠΥ, 1. 8, ἁλῶν ἅς παραῤῥεῖ. δίταθο, ΧΙΙ].3.) 



290 'ἜΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [11---15. 
πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν ἀπορία: πολλὰ γὰρ καὶ 
πλοῖά ἐστιν ἐν Ηρακλείᾳ. 

11. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ ὧὲν ὑπώπτευον φιλίας 
“ - ᾿ ἢ ιν ἐδ ᾿ ᾽ 
ἕνεκα τῆς Κορύλα 5 λέγειν " καὶ γὰρ ἣν πρόξενος αὐτῳ " ΠΣ ΤΑ ΔΩ ΜΑΣ ΣΝ 
οἱ δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν ξυμβουλὴν 
ταύτην " οἱ δὲ ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς 
μὴ πεζῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων χώραν κακόν τι ἐρ- 
γάζοιντο. Οἱ δ᾽ οὖν “Ἕλληνες ἐψηφίσαντο κατὰ θά- 
λατταν τὴν πορείαν ποιθῖσθαι. 12. Μετὰ ταῦτα Ἐε- 
νοφῶν εἶπεν" ἾὮ Σινωπεῖς, οἱ μὲν ἄνδρες ἥρηνται 

’ ἃ ς -“ ΄7 Ὁ ᾿ ἦν » Ἁ 

πορείαν ἣν ὑμεῖς ξυμβουλεύετε - οὕτω δὲ ἔχει " εἰ μὲν 
7 - », ς ἈΝ ᾿] “ Ε [τὰ Ἁ 

μέλλει πλοῖα ἔσεσθαι ἱκανὰ ἀριθμῷ ὡς ἕνα μὴ κατα- 
λείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς δὲ πλέοιμεν ἄν" εἰ δὲ μέλ- 
λοιμεν οἱ μὲν καταλείψεσθαι οἱ δὲ πλεύσεσθαι, οὐκ 
ΕΝ ᾽ , ᾿ ᾿ Ν ΄, Η 
ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. 18. Γυγνώσκομεν γὰρ 
ὅτι, ὅπου μὲν ἂν κρατῶμεν, δυναίμεθ᾽ ἂν καὶ σώζεσθαι 
καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν" εἰ δέ που ἥττους τῶν πολε- 
μίων ληφθησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν ἀνδραπόδων 

΄ 5 ῇ 5» ΄ ω - 7 

χώρᾳ ἐσόμεθα. 14. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ πρέςβεις 
ἐκέλευον πέμπειν πρέσβεις. Καὶ πέμπουσι Καλλέ- 
μαχον ᾿Αρκάδα καὶ ᾿Αρίστωνα ᾿Αθηναῖον καὶ Σαμόλαν 
᾿Αχαιόν ' καὶ οἱ μὲν ὥχοντο. 

1ὅ. Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ Ἐενοφῶντι ὁρῶντι μὲν 
ω ᾿᾽. ἂ Ἂ 

πολλοὺς ὁπλίτας τῶν ᾿ Ελλήνων, ὁρῶντι δὲ πολλοὺς. 
πελταστὰς πολλοὺς δὲ καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας 
καὶ ἱππεῖς δέ, καὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν τριβὴν ἱκανούς, 
ὄντας δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ, ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ᾽ ξ ὀλύγων 

(6) 1. νῇ. 206. (Ὁ) 8.20; ΤΥ. 1. 9,5. (6) 1.1. 9. 

18. ὅπου μὲν ἂν κρ.] Θυοά οΘοη- ἴοοο οὐ πμριθῦο. Οἱ, υἱῖ. 28, δὲ 
ἡπποίϊ ἔδοῖ]6 ρούδγί μη. .. εἰ δέ... τ. 11. 1, 18.᾽ Κ'. 
- ληφθ.} “υοάᾶ αἰν 55 οΟρ᾿ϊΒ 115. ἱκανούς} Ξε δυνατούς. Εῇ)- 
6 ἢδὺ τηδίπθπάπηι οβί.᾽ Κὶ. οἱοηΐ. 
- ἀνδραπ. χώρᾳ] “"Μαποῖριογιηι 



.16---.ὡ0.] τα ΟΘΑΡΟΤΎΙ, 221 
΄ 7 

χρημάτων τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, καλὸν 
ἊΝ [ν » ἃ - 

αὐτῷ ἐδόκει εἶναι καὶ χώραν καὶ δύναμιν τῇ ᾿Ελλάδι 
, ᾿ 

“προςκτήσασθαι, πόλιν κατοικίσαντας. 10. Καὶ γε- 
“ ΕΝ οι." 3 “Ὁ ΄ 7 ’ 

νέσθαι ἂν ἐδόκει αὐτῷ μεγάλη, καταλογιζομένῳ τό τε 
αὐτῶν πλῆθος καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν Πόντον. 

3 ““ “ 

Καὶ ἐπὶ" τούτοις ἐθύετο, πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρα- 
Ν , Ν “ , 

τιωτῶν, Σιλανὸν παρακαλέσας τὸν Κύρου μάντιν γε- 
« 

νόμενον, τὸν ᾿Αμπρακιώτην. 17. Ὃ δὲ Σ᾽ ὑλανὸς δεδιὼς 

μὴ γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ στρατιά, ἐκ- 
᾽ Ν ΄ “ “ μ᾿ [᾿] , 

φέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι Ξενοφῶν βούλεται 

καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι καὶ ἑαυτῷ 
" Χ ὃ , , θ 1 5 δ᾽ « 

ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασθαι. 18. Αὐτὸς δ᾽ ὁ 
Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν “Ελλάδα ἀφι- 
κέσθαι: οὺςἷ γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τριςχιλίους 
ὃ , [τ Ν , ε ͵ » , θ , 

αρεικούς, ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος 
͵7ὔ ͵7ὔ “ Ἁ “ 5 Ἁ 

Κύρῳ, διεσεσώκει. 19. Τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ 

ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι καταμεῖναι, 
-" " ""» 

τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. Τιμασίων δὲ [ὁ Ζαρδανεὺς καὶ 
Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς ἐμπόρους μὲν τινὰς παρόντας 

»" ς - Ν “ Ζ {τ ᾿] Ἀ 

τῶν Ἡρακλεωτῶν καὶ Σινωπέων λέγουσιν ὅτι, εἰ μὴ 
ἐκποριοῦσει τῇ στρατιᾷ μισθὸν ὥςτε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια 
ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη δύναμις ἐν 
τῷ Πόντῳ" βουλεύεται γὰρ 5 δ ὶ ἡμᾶ ΄ γὰρ Ξενοφῶν καὶ ἡμᾶς πα- 
ρακαλεῖ, ἐπειδὰν ἔλθῃ τὰ πλοῖα, τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης 
τῇ στρατιᾷ" 20. άνδρες, νῦν μὲν ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπό- 
ρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια καί, 
οἴκαδε ἀπελθόντας, ὀνῆσαί τι τοὺς οἴκοι. Εἰ δὲ βού- 
λεσθε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν Πόντον οἰκουμένης 

(ἘΠ 1...8. () 1. νἱ. 18. 

19. ὅτι... ὅτι] Οἵ. ὙΠ. ἵν. 8. χώρας ραγἐῖνι δέ. Τὸν μὲν ἐθέλ. 
20. ἔχειν͵] “Ῥεπαοῦ ἃ0 ἀπόρους ... μένειν Ῥοπάδοηῦ οχ βούλεσθε. 

ὄντας.᾽ Κ. Ρ. “ΤΟ στο ]8 βαηΐθηοα ἸΔθΟυ ΓΒ 
- εἰ δὲ ἄς.1 Οεμηϊθνιβ τῆς ὑπάου βοιη8 ἀοίεοί.᾽ Τιοηρ. 



929 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. [21--24. 
ἐκλεξάμενοι ὅπη ἂν βούλησθε κατασχεῖν, καὶ τὸν μὲν 
» ΄ » , » ϑ Ἁ :] ᾽ , 4 » -" 

ἐθέλοντα ἀπιέναι οἴκαδε, τὸν δ᾽ ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ, 
πλοῖα δὲ} ὑμῖν πάρεστιν, ὥςτε ὅπη ἂν βούλησθε ἐξαΐ. 
φνης ἂν ἐπιπέσοιτε. 

21. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς 

πόλεσι" ξυνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς Τιμασίων [ὁ ΖΔαρδανεὺς] 

Εὐρύμαχόν τε τὸν Δαρδανέα καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον 

τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐροῦντας. Σινωπεῖς δὲ καὶ ᾿Ηρακ- 

λεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς τὸν Τιμα- 

σίωνα καὶ κελεύουσι προστατεῦσαι, λαβόντα χρήματα, 
«“ ᾿ ΄ ς ΄ ο- ᾿,» ὦν » ΄ 
ὅπως ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά. 22. Ὁ δέ, ἄσμενος ἀκούσας, 

ἐν ξυλλόγῳ τῶν στρατιωτῶν ὄντων λέγει τάδε - Οὐ δεῖ 

προςέχειν τῇ μονῇ, ᾧ ἄνδρες, οὐδὲ τῆς ᾿Ελλάδος οὐδὲν 
Ἃ ,ὔ - ν , “ ’ ὧδ 

περὶ πλείονος ποιεῖσθαι. ᾿Ακούω δέ τινας θύεσθαι ἐπὶ 
7 ᾽ ] Ν -“ , «ς -" ἢ δ -" 

τούτῳ οὐδ᾽ ὑμῖν λέγοντας. 3238. Ὑπισχνοῦμαι δὲ ὑμῖν, 
“ἡ 5 ’ » Ἁ ,ὔ λ ΄ ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ νουμηνίας μισθοφορὰν παρέξειν 

Κυζικηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός" καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν 
Τρωάδα, ἔνθεν καί εἰμι φυγάς " καὶ ὑπάρξει Κ ὑμῖν 
ς 5 Ἁ , [ ΄ 7 ΄ « 7ὔ 

ἡ ἐμὴ πόλις " ἑκόντες γάρ με δέξονται. 34. ᾿Ηγήσο- 

μαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔνθεν πολλὰ χρήματα λήψεσθε. 
Ἔμπειρος δέ εἰμι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Φρυγίας καὶ 

() 8 12,(Ὁ. 

21. προστατεῦ... ὅπ. ΤῸ πια- 
ἤργο 70Υ ἑΐεηι (85 ἰῃεῖὶγ προσ- 
τάἀτηΞ) ἐπλαί. 
- ὅπως ἐκπλεύσῃ.)] ᾶνταβ 

(Δῆξο. σ᾿ ρρ. 227, 459) Ἰαϊὰ ἄοττῃ 
ἐμαὶ ὅπως 15 ΠΟΥΕΙ Ἰοϊποα ἰο {πΠ6 
50]. οὗ [Π6 ἢγξέ δου. σοέ. οὐ πιά. 
---θαΐ, ᾿πξίθδά, 15 οσοῃβίγαοίοα ἢ 
ξαΐ. ̓ παϊο, ---ἀββοσ ϊηρ (Πδΐ 81} βθθῖη- 
πο Θχοθρίϊοηβ ΓΘ ΕἸΤΌΓΒ ΟὗὨ ἔγδη- 
ΒΟΙΙΌΕΥΒ, ὙΠῸ πτοία ἢ) ΤῸ εἰ, ἃπὰ 
ω ἴογ ο.« ΤὨϊβ τῦϊ6 ἰ5 ᾿πνα]αΐθα 
85 Ὑ611 Ὀν σ,διητηδίϊοδὶ οοηβι ἀθΓὰ- 
ΠΠΟΠ5 ἃ5 Ὀγ {Π6 ἔδού μδΐ, ἴῃ 50Π16 

() 1.1. 4. 

68565 (ΠΚ6 ἔπ6 ργεβθηΐ), ἔπε αἱέθσ- 
δϊοη ἴο {86 δαξ. πᾶ. νγουἹὰ ᾿ηνοϊνα 
ἃ Οἤϑηρο, ποΐ οὗ ἐδθέξον, δαΐ οὗ 
δυ]αὐϊο ἅμα ὕόγηι, ἴμ8 γιέ. Ὀδῖπρς 
για άϊο, ἱ. ὁ. ἐκπλεύσεται, ἃ5 ἰηΐ. 
Υἱ!. 8. 

28. ἀπὸ νουμ.1 Α 76» ἴῃ6 πεν - 
τηοοῃ. Οὗ ὙΠ]. ν. 8; 50 ἴδε 1, αἰϊῃ 
αὖ. Ο. Ονἱά. 

Νοπῖθη, αὖ Θχϑαυϊ 5 φαοα αἀδτα 
Ἐδπη)ᾶ βξοϊϑί. 

- Κνῴκ.] Α ροϊὰά οοἷπ, πογίῃ 
ΟΥ̓ΙΠΑΓΙΥ ὑνεπίν 
ἀγδοῆμηξθ, ἃ5 ἔπ Πδτῖο. 

καὶ λον ρας 

Αἰῇς 5νοσ 



35---29.] ΒΟΥ ΑΡΟΨΎΙ, 223 

τῆς Τρωάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου ἀρχῆς πάσης, τὰ 
μὲν διὰ τὸ ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ τὸ ξυνεστρατεῦσθαι 
ἐν αὐτῇ σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλλίδᾳ. 

2ὅ. ᾿Αναστὰς δ᾽ αὖθις Θώραξ ὁ Βοιώτιος, ὃς ἀεὶ 
περὶ στρατηγίας Ἐενοφῶντι ἐμάχετο, ἔφη, εἰ ἐξέλθοιεν 
ἐκ τοῦ Πόντου, ἔσεσθαι αὐτοῖς Χεῤῥόνησον, χώραν 
καλὴν καὶ εὐδαίμονα, ὥςτε τῷ βουλομένῳ ἐνοικεῖν, τῷ 
δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε - γέλοϊον δὲ εἶναι, ἐν 
τῇ ᾿Ελλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ ἀφθόνου, ἐν τῇ 
βαρβάρων μαστεύειν. 206. "Ἔςτε δ᾽ ἄν, ἔφη, ἐκεῖ 

γένησθε, κἀγώ, καθάπερ Τιμασίων, ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν 

τὴν μισθοφοράν. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ οἱ ᾿Ηρακ- 
λεῶται Τιμασίωνι καὶ οἱ Σινωπεῖς ὑπισχνοῦντο ὥςτε! 
ἐκπλεῖν. 27. Ὃ δὲ Ἐενοφῶν ἐν τούτῳ ἐσίγα. ᾿Αάνα- 
στὰς δὲ Φιλήσιος καὶ Δύκων οἱ ᾽Αχαιοὶ ἔλεγον ὡς 
δεινὸν εἴη ἰδίᾳ μὲν Ἐενοφῶντα πείθειν τε καταμένειν, 
καὶ θύεσθαι ὑπὲρ τῆς μονῆς μὴ κοινούμενον τῇ στρα- 
τιᾷ" εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περὶ τούτων " 
ὥςτε ἠναγκάσθη ὁ Ἐενοφῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν 
τάδε" 

28, ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, θύομαι μέν, ὡς ὁρᾶτε, ὁπόσα 

δύναμαι καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, ὅπως ταῦτα 
τυγχάνω καὶ λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων ὁποῖα 
μέλλει ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔσεσθαι καὶ ἐμοί. 
Καὶ νῦν ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου, εἰ τὰ ἄμεινον εἴη 
ἄρχεσθαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν περὶ τούτων, 
ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσθαι τοῦ πράγματος. 29. ΣΊ- 

(ΠῚ ἘΣ τ. 6: (μα) 1Υ͂. 1. 8. 

20. ὥςτε τῷ β.} " Τλαὔϊνιιβ ὑπᾶθ ἠΐο, ἑ. 6. ἴο {πΠ6 σοπογαῖ οομποὶϊ οὗ 
Ῥοπαθαί, δαιηοάϊμη ἰἱποδυίζαμη. {ῃ6 δ͵σΥ, “Ἥ[,δὐϊπηὶ Θοᾶθπὶ 56 Π88 
ΡΙοετίαιια ἔσεσθαι γε] ἐξεῖναι 5υ}- 
Ρίθηΐ οχ ρτοχίπμηϊβ, δαὶ δαάϊ 10- 
θεπί.᾽ Ρ. 

27. εἰς τὸ κοινὸν] ΤΌ ἐΐδο ριιὃ- 

οογεριηο αἀἰοσαπέ. (ΟἿ. ΟἸο. γα τ. 
1. 38. Ἐχογοϊζαβ ΟΥ̓ΟΟΓΌΙΩ ΓΘΙῸΠ 
ΡΒ] σαγΓατη ἰουτπδτ τί ]1556. Τη0- 
πἰΐαπι οϑὺ δὰ Π1. 1, 9.᾽ὄ Κ᾿ 



224 ΕΧΡΕΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [30--Θδῦ, 

λανὸς δέ μοι ὁ μάντις ἀπεκρίνατο, τὸ μὲν μέγιστον, 
. ς Ν Ν 9 5" Ν εἶ 3. ον, » Ν τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι" ἤδη γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ἄπειρον 

»Μ Ἀ Ν, ΨΙ  ϑι Ὁ - ς “Ὁ » ν ὦ Σ ὄντα διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς " ἔλεξε δὲ ὅτε ἐν 
τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς 
ἄρα γινώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν με 

Ἁ ς “Ὁ 3 4 ἈΝ Ν ε 2 Ἁ ΄ πρὸς ὑμᾶς. ᾿Εξήνεγκε γὰρ τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράτ- 
“ , » 3 , ε "“ » Ἁ 

τειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη οὐ πείσας ὑμᾶς. 80. ᾿Εγὼ 
, “ “Ὁ “5 

δέ. εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦντας ὑμᾶς τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν 
, , “- 

ἀᾳ οὗ ἂν γένοιτο ὥςτε λαβόντας ὑμᾶς 5 πόλιν τὸν μὲν 
βουλόμενον ἀποπλεῖν ἤδη, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον, ἐπεὶ 

[ ς Ἁ -“ ᾿ Ἁ «ς “ 5 ’, }] 

κτήσαιτο ἱκανὰ ὥςτε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ οἰκείους ὠφε- 
“ ᾽ “ “ ἴ 

λῆσαί τι. 81. ᾿Επεὶ δὲ ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμ- 
ποντας ἩΗρακλεώτας καὶ Σινωπεῖς ὥςτε ἐκπλεῖν, καὶ 

μισθὸν ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, 
καλόν μοι δοκεῖ εἶναι σωζομένους ἔνθα βουλόμεθα 

Ἂ, “ ᾽ Ἃ Ν ᾽ ’ 3 μισθὸν τῆς σωτηρίας λαμβάνειν" καὶ αὐτός τε ἀνα- 
παύομαι ἐκείνης τῆς διανοίας, καὶ ὁπόσοι πρὸς ἐμὲ 

Ἀ “ 

προςήεσαν λέγοντες ὡς χρὴ ταῦτα πράττειν, ἀνα- 
΄ ’ ἢ κα ς ῳ ᾿ ᾿ 

παύσασθαί φημί χρῆναι. 82. Οὕτω γὰρ γινώσκω " 
«ε ἴω Χ », , “ , - 5», 

ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοί, ὥςπερ νυνί, δοκεῖτε ἄν 4 μοι 

καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια " ἐν γὰρ τῷ 
κρατεῖν ἐστι καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων " 

᾿] “- 

διασπασθέντες δ᾽ ἄντ, καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης τῆς 
’ἤ » 9 Ἃ Ἃ 4 [4 » 

δυνάμεως, οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν οὔτε 
χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. 88. Δοκεῖ οὖν μοι ἅπερ 

“Ἑλλάδα: ς -“ 5 , 3 Ἁ 

υμιν, ἐκπορεύεσθαι εἰς ΤῊΡν 

μείνη, ἢ ἀπολιπὼν ληφθῇ 
(0) 1. πὶ. 10. 

4) νἱ'. 1 

80. τὸν δὲ μὴ β.] Βερείε ἤδη 
ἀποπλεῖν, ἀποπλεῖν ἐπεὶ κ. τ. λ. 
Κ. 

31. σωζομ. ἔ. β.1 Τὸ φοέ 8αΐὸ 
τοσοῦ τὔὸ τυαπέ, απᾶ ἔο γεοοῖσθ 

(ο) τ. 

καὶ ἐάν τις 
Ἁ 93 5» -“ 2 ε΄ 

πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν 

11. () Υ͂ἹΠ. νἱ. 80. 
(ὃ Π. 1. 12. 

αν 70Υ (βϑουσηρ) Θ ΟΝ 
δαϊεέψ. 

82, οὔ χαίροντες ἂν ἀπ. ΝῸΡ 
τοὐ γος οοτὴθ οὐ δοοί-7γϑο. Οἵ, 
(Βα. ΚΒ, 568, Ἷ 

᾿ 
ὴ 

τ 



34--87.} 15.Ὑ ὉὉΑΡΌΤ ΥἹ. 

Ἁ ’ὔ ,ὔ » Ἁ ε ᾽ »"“ , ἈΠ 

τὸ στράτευμα, κρίνεσθαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. Καὶ ὅτῳ 
“- - “- ᾽ 

δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. ᾿Ανέτειναν ἅπαντες. 

84. Ὃ δὲ Σιλανὸς ἐβόα καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς 
“ » ν» ͵7 Ἁ ’ « Ν “ 

δίκαιον εἴη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. Οἱ δὲ στρατιῶται 
» Ε] ’ὔ ᾽ ΔῈ; , Ρ] “-“ ᾽ » 

οὐκ ἠνείχοντο, ἄλλ, ἡπείλουν αὐτῷ, εἰ λήψονται ἀπο- 
᾽ὔ ω Ἁ ΄ ᾿] ΄ - ᾽ -“ 

διδράσκοντα, ὅτι τὴν δίκην ἐπιθήσοιεν. 85. ᾿Εντεῦθεν, 
᾽ ΟἿ) ᾳ'΄.Φ “ [ ᾽ “ 7 

ἐπεὶ ἔγνωσαν οἱ ᾿Ηρακλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον 
εἴη καὶ Ἐενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς 5 εἴη, τὰ μὲν πλοῖα 
πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ 

’, ᾽ “ δ᾿ “Ἢ , » 

Θώρακι ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς μισθοφορίας. 806, Ἔν- 
“-“ ἰοὺ Ὗ 

ταῦθα δὲ ἐκπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδεδοίκεσαν τὴν 
στρατιὰν οἱ τὴν μισθοφορὰν ὑπεσχημένοι. Παραλα- 

Ν Ἁ ͵ 

βόντες οὗν οὗτοι καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς οἷς 
᾿] 

ἀνεκεκοίνωντο ἢ ἃ πρόσθεν ἔπραττον, (ἅπαντες δ᾽ ἦσαν 
Ἀ Ν. Ὁ Γς ἃ , ς 

πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρα- 
τήγει" Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρῆν") ἔρχονται πρὸς 
Ξενοφῶντα καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς, καὶ 

“-“ ΄ 5 ᾿ “Ὁ 

δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, ἐπεὶ πλοῖα 
»Μ Ἁ “Ὁ Ἁ “ ΄ νά 

ἔστι, καὶ κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν. 57. Αἰήτου 
Ἷ ς “ » ͵7ὔ ,ὔ » “Ἁ ---ι “ Ἁ 

δὲ υἱδοῦς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. Ἐξενοφῶν δὲ 
ΕΝ Σ 

ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων εἴποι εἰς τὴν στρα- 

τιάν" ὑμεῖς δὲ ξυλλέξαντες, ἔφη, εἰ βούλεσθε, λέγετε. 
σ “-“ ε 7, , ς Ὰ ΄ 
Ἐνταῦθα ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς γνώμην 

5 -“ 

οὐκ ἐκκλησιάζειν, ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον λοχα- 
Ἁ ἴον “ ἃ ΄“ 

γοὺς πρῶτον πειρᾶσθαι πείθειν. Καὶ ἀπελθόντες ταῦτ᾽ 
᾽ 

ἐποίουν. 

228 

δ 1 

88. τὰ δὲ χρηματα... τῆς μισ- 
θοφορίας] “ Ῥοοιηΐαβ δέΐροηπαϊὲ πο- 
φιῖπιο ργοηιῖδ8α8.᾽ Ἡ.----ἰ Οδηϊξνιτα 
Βἰτη  ΕΥ ἰγαηβροβιίαμπη υἱᾶθ ΙΥ͂, 
οἷν ἘΩ͂Ν 
30. ᾿Ασιναίου Α51Π68 5 ἃ ἕογγη ΟἹ 

ἔπι οοαϑί οὗ Τ,δοοπῖα. ΟΥΥΠ]. 11.29. 

(ὃ ΠΙ. ι. 8. 

-- φᾶᾷᾶσιν] πο Ετιχὶηθ ΕΣ 
Υἰβδίηρ ἴθ Μουπῦ Οδιοδβιιβ, ΠΟῪ 
οΔ]Π16α Ῥῇαξ (οΥ Ἀϊοῃὶ). ϑ0ρ. ΠΥ. 
Υἱ. 4. 

37. Αἰήτου] Ἔστι τοῖς ἐκεῖ 
τοῦτ᾽ ἐπιχώριον τοὔνομα. ϑίχαθο, 
8 

9 



" Ὡς "1 
Ἀλλ᾿. “τ 
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ΘΑΡΒΥΎΥΎΙ 
ΝΥ - τ κπ » ΄ κ 

1, Ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο [τὰ] πρατ- 
᾽ ΙΑ -ς ᾿ ͵ ε “-- κ᾿ ᾽ κ 

τόμενα. Καὶ ὁ Νέων λέγε ὡς Ἐενοφῶν ἀναπεπεικὼς 
τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς διανοεῖται ἄγειν τοὺς στρα- 

“- 93 ΄ ΄ ἃ 2 [ο 9 ᾿ 

τιῶτας ἐξαπατήσας πάλιν εἰς Φᾶσιν. 2. ᾿Ακούσαν- 
τες δ᾽ οἱ στρατιῶται χαλεπῶς ἔφερον " καὶ ξύλλογοι 
ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι ξυνίσταντο" καὶ μάλα φοβεροὶ 
ἦσαν, μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας 

Χ Ἁ 

ἐποίησαν καὶ τοὺς ἀγορανόμους " ὅσοι [γὰρ] μὴ εἰς 
τὴν θάλατταν κατέφυγον κατελεύσθησαν. 8. ᾿Επεὶ 

ἃ " ς μι “ Μ » φυ. τῷ ΄ δὲ ἠσθάνετο ὁ Ἐενοφῶν, ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τάχιστα ἕυν- 
- ᾽ - » , ᾿ Ἁ 3“. Ὁ 3 

αγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι ξυλλεγῆναι αὐὖ- 

τομάτους " καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα ξυλλέγειν ἀγοράν. 
4, Οἱ δ᾽ ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, ξυνέδραμον καὶ 

΄ ε ’ 3 “- "»-»- ω “-“ Ἀ 

μάλα ἑτοίμως. ᾿Ενταῦθα Ξενοφῶν τῶν μὲν στρα- 
“ 3 Υ “ Φ' θ Ὀ μι: ᾽ ῇ ’ δὲ 

τηγῶν οὐ κατηγόρει ὅτι ἦλθον Ὁ πρὸς αὐτόν, λέγει δὲ 
ὧδε: 

ὅ. ᾿Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐμέ, ὡς ἐγὼ 

ἄρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ᾿Ακού- 
σατε οὖν μου, πρὸς θεῶν " καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι 
» “-“ 3 , 3 ’ » ,Ἶ ἍἋ φ φ 

ἀδικῶν, οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν πρὶν ἂν δῶ δίκην". 
ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικοῦντες οἱ ἐμὲ διαβάλλοντες, 
οὕτως αὐτοῖς χρῆσθε ὥσπερ ἄξιον. 6. Ὑμεῖς δ᾽, ἔφη, 
» 4 [τέ ΩὝ 3 , ,ὮΩ . [4 ᾿ ἴστε δήπου ὅθεν “Ηλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ 
ὅτι, ἐὰν μέν τις εἰς τὴν “Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς 

() 1Γ. νἱ. 4. 

2. ξύλλογοι ὅς.} (ϑεαϊξοι) 
γιροέΐησε. Κύκ. γἵηρϑ Οὐ σγουρ8 
οὗ πθη., 850. [,4{. οἱγοιίιδ πα 
οογόπα. 
'---- ἀγορανόμους] ΟἼογὰς 97 ἐΐθ 
“παγζοί, ΠΟΞο ΟΠΙΟΘ 1Ὁ νγα8 ἴο 1η- 

(Ὁ) νἱ. 36. 

5ρθοῦ ντοῖρηΐβ 8Πα τη ΘΑΘΌΓΟΒ, ἀπ 
ἴο τοστ]αΐθ {Π6 ῥτῖοα οὗ ῬΓΟΥΒΙΟΗΒ ; 
ἴῃ τ ΒΙΟἢ σρδοὶΐν ἴΠ 6 ν νοῦ ἐθτηρέ- 
δα ἴο φησί ἐποιηβοῖνεβ ΒῪ σ0ῃ- 
πἰνίηρ; δὲ ἐγουᾶ. Οἱ, ἰηΐ. 18, 21. 



7-10.1 118.Ὺἀὁ ΟΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 227 
Ἁ 7 

ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι" ἢν δέ τις βούληται εἰς τοὺς 
» Ἃ “ 2 

βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἕω. "ἔστιν οὖν ὅςτις 
-“ ΝΥ , ς “ " -“ ς [7 » 

τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι, ὡς “Ηλιος, ἔνθεν 
Ν ἃ ΄ ᾿᾽ 59 Ν " ᾿ ΄ ἊΨ 

μὲν ἀνίσχει, δύεται δ᾽ ἐνταῦθα : ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσ- 
-“ Ν “Ὁ 

χει δ᾽ ἐντεῦθεν ; 7. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπίστασθε 
ὅτι Βορέας μὲν ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ελλάδα φέρει, 
Νότος δ᾽ εἴσω εἰς Φᾶσιν" καὶ λέγετε, ὅταν ὁ Βυρῥᾶς 
πνέῃ, ὡς καλοὶ πλόοι εἰσὶν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. Τοῦτο 
οὖν ἔστιν ὅπως τις ἂν ὑμᾶς ἐξαπωτήσαι ὥςτε ἐμβαίνειν 

3 “ 

ὁπόταν Νότος πνέη; 8. ᾿Αλλὰ γὰρ [ὑμᾶς] ὁπόταν 
γαλήνη ἢ ἐμβιβῶ. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἐν ἑνὶ πλοίῳ 
πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν" πῶς 
“. 5 “κι Ἃ ΄ ΄ “-“ Ἁ 2 Χ - Ἁ 

ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς ξὺν ἐμοὶ πλεῖν μὴ 
7 Ἃ 2 , Μ “- Θ “04 “ 

βουλομένους ἢ ἐξαπατήσας ἄγοιμι ; ὃ. Ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς 

ἐξαπατηθέντας καὶ καταγοητευθέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν 
εἰς Φᾶσιν" καὶ δὴ καὶ ἀποβαίνομεν εἰς τὴν χώραν " 
γνώσεσθε δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐστέ" καὶ 
9 Ἁ ἈἉ 37 « ᾽ Ἃ ᾿ ς »" Ἁ « 5 

ἐγὼ μὲν ἔσομαι ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς, ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξη- 

πατημένοι ἐγγὺς μυρίων ἔχοντες ὅπλα. Πῶς ἂν οὖν 
ΒΝ ἴω , Π Ἃ Ὁ Χ ς “ ᾿ ἀνὴρ μᾶλλον δοίη δίκην ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ 
ὑμῶν βουλευόμενος ; 10. ᾿Αλλ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι 
3 “ Ν 3 ͵ }] ᾿ ϑ .“ ὐὐΝ, ν" ε΄᾽.29 ἀνδρῶν καὶ ἠλιθίων κἀμοὶ φθονούντων, ὅτε ἐγὼ ὑφ 
ὑμῶν τιμῶμαι. Καίτοι οὐ δικαίως γ᾽ ἄν μοι φθονοῖεν. 
Τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κωλύω ἢ λέγειν, εἴ τίς τι δύναται 

0. τοῦτο... ὑμᾶς ἐξ. Τὸ ργαο- 
ἔϊδο ἐλὶ8 ἀροορίϊο ὁπ ψοι. ΟἿ. 
ΠΟΙ ΟΒ.; 2: 595} ΚτηΝ ὙἹ. 11. 
6. 
- ἔνθεν μὲν] “λεγο ἦθ γῖδο5, 

ἐΐογο (ου [ῃ6 σοπίγαγν) λ6 8οέ5, Χο. 
(οου]α δὲ ἴθ υἰτᾶσια ἃροάοβὶ 
ἨΪΠ1] οϑὺ δὶ σΟπΟΙ ΠηΠΠ ζΟΓΠΊ]28 
πᾶν τοὐναντίον ΟΟΙΡΕΠαϊυτη.᾽ 
Βυϊίμη. 1π ΜΊτάϊαηα. Ρρ. 158, 9.) 
Οὐ. Ηετοά. 11. 142. 

ἤ. ἂν ὕμ. ἐξαπ. “ἾἮΑν [Ό1 δα α]- 
ἐπ, ἈὈῚ ἀθ 6οὸ ααυοαᾶ ροϑδβὶΐ ἤρου). 
Ἠργτη. ὅόρῃ. Α]. 1200. 

8. ἀλλὰ γὰρ. “4 εηΐηι.᾽ Β. 
Βμέ, γοὰ τηᾶν οὐ]δοῦ, 1 5114}} ποί 
αἰζοιηρῦ ἐπθ ἀδοσδρίϊοι ΒΘη 1ΐ 15 
ὈΙονηρ, 7057, ἄο. 

9. πυιῷ δ᾽ Βιυέ 7 ριεΐέ ἐΐθ δσαδ6. 
Οἵ. Μαίί. 580, 2. 
- καὶ δὴ καὶ] ΕἸπραηιιδ οἰέαηι. 
Ἠδγ. Ὑ1ρ. 899. 
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ἀγαθὸν ἐν ὑμῖν, ἢ μάχεσθαι, εἴ τις ἐθέλει, ὑπὲρ ὑμῶν 
τε καὶ ἑαυτοῦ, ἢ ἐγρηγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας 
ἀσφαλείας ἐπιμεέλόμενον ; Τί γάρ; ἄρχοντας αἱρου- 
μένων ὑμῶν, ἐγὼ τίνι ἐμποδών εἰμι; Παρίημι, ἀρχέτω" 
μόνον ἀγαθόν τι ποιῶν ὑμᾶς φαινέσθω. 11. ᾿Αλλὰ ς 

γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ εἰρημένα" εἰ δέ 
τίς ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηθῆναι ἂν ἃ οἴεται ταῦτα ἢ 
ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα, λέγων διδασκέτω. 12. 
"ὯὮ δὲ ’ [χ4 Μ Ἁ ᾽ , “Ἁ 

ταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπέλθητε πρὶν ἂν 
ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀρχόμενον πρᾶγμα" 
ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν 
βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν, μὴ κἀκιστοί τε καὶ 
αἵ. 3 ὃ 5 θ 3, Ν 6 θ “ Ἀ 

ἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινώμεθα καὶ πρὸς 5 θεῶν καὶ 
Ἁ 3 θ ’ Ν , ᾿. 4 ὡς Ν 

πρὸς ἀνθρώπων καὶ φιλίων καὶ πολεμίων, καὶ κατα- 

φρονηθώμεν. 18. ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ στρατιῶται 
᾿ , 7 Ὁ“ » Ν ῇ ᾽ , 9 

ἐθαύμασάν τε ὅ τι εἴη, καὶ λέγειν ἐκέλευον. ᾿Εκ 
, » 3 ’ ῇ . ᾿ Φ 

τούτου ἄρχεται πάλιν: ᾿Επίστασθέ που ὅτι χωρία ἦν 
᾽ “ » 7 , “- , 

ἐν τοῖς ὄρεσι βαρβαρικά, φίλια τοῖς Κερασουντίοις, 

ὅθεν κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα ἐπώλουν ὑμῖν καὶ 

ἄλλα ὧν εἶχον. Δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν τινες εἰς 
τὸ ἐγγυτάτω χωρίον τούτων ἐλθόντες ἀγοράσαντές τι 
πάλιν ἀπελθεῖν. 14. Τοῦτο καταμαθὼν Κλεάρετος 
« Ἀ “ Ν Χ Υ ΝΟ ΩΣ ΄ Ἃ Ν ὁ λοχαγὸς ὅτι καὶ μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ 
φίλιον νομίζειν εἶναι, ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτοὺς ἴ τῆς νυκτὸς 
« Ἱ 3 Ἁ « “-“ » ’ Ἷ ὡς πορθήσων, οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. 15. Διενενόητο δέ, 
εἰ λάβοι τόδε τὸ χωρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμα μηκέτι 

- 5 Ν Ἀ ᾽ Ν - " - 5 Ψ ς 

ἐλθεῖν, ἐμβὰς δὲ εἰς [τὸ] πλοῖον ἐν ᾧ ἐτύγχανον οἱ 
σύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, καὶ ἐνθέμενος εἴ τι 

(ΤΠ ἀὶ δι᾽ ὦ ἀλ δια (6) 11..ν. 20; (0,..Ὁ.:. 

11. ἄλλον] "ΟὈ] δοῖϊ δοουβαίϊσυη. --- ὑπο-δείκν.] [ΪἹπέγαπβΌ. ἥἌπᾶ 
Αα ἐξαπατῆσαι τορεοίε ἄν.᾽ Καί . 5λαϊϊ ἐμγη οὐέ αϑ 1έ λαδ ἐΐδ αρ- 

12. εἰ ἔπεισι “Αοοοάοέ, πργμοέ ρμραγαῆοθ. “... 685 δΒαῦύ ἄθηὴ ἈΑῃ- 
ἴη δχϑγοϊζιῃ.᾽ 5. ϑμοιη. "ΤΣ 
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λάβοι, ἀποπλεων οἴχεσθαι ἔξω τοῦ Πόντου. Καὶ 
ταῦτα ξυνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ ξ τοῦ πλοίου σύ- 

« » Ν -“ ᾽ 7] 7 5 

σκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν αἰσθάνομαι. 10. Παρακαλέσας οὖν 

ὁπόσους ἔπειθεν, ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. Πορευόμενον 

δ᾽ αὐτὸν φθάνει ἡμέρα γενομένη, καὶ ξυστάντες οἱ ἄν- 

θρωποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ παίοντες 

τον τε Κλεάρετον ἀποκτεινουσι καὶ τῶν ἄλλων συχ- 

νούς - οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα αὐτῶν ἀποχω- 
“ »" ᾽ Ν ᾿] “Ὁ: ς ͵ φ ς -“ ᾳύ 

ροῦσιν. 17. Ταῦτα δ᾽ ἣν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡἣ ἡμεῖς δεῦρ 
“Ὁ “Ὄ.Ἤ “Ὁ Ν 

ἐξωρμῶμεν πεζῇ: τῶν δὲ παραπλεόντων ἔτι τινὲς 
ἴω , “Ἁ 

ἦσαν ἐν Κερασοῦντι, οὔπω ἀνηγμένοι. Μετὰ τοῦτο, 

ὡς οἱ Κερασούντιοι λέγουσιν, ἀφικνοῦνται τῶν ἐκ τοῦ 

χωριου τρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων, πρὸς τὸ κοινὸν 
, “ ἴω 

τὸ ἡμέτερον χρήζοντες ἐλθεῖν. 18. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡμᾶς 
᾽ ,, Ν ᾺἋ ,ὔ 357 φὉ 

οὐ κατέλαβον, πρὸς τοὺς Κερασουντίους ἔλεγον ὅτι 
»“ “ “ 

θαυμάζοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿Επεὶ 
Ν, “ ΄“- 

μέντοι ἔφασαν ὅτι οὐκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, 
΄“ ’ » Ἁ Ἁ , ““ “-“ ς ς κ» 

ἥδεσθαί τε αὐτοὺς καὶ μέλλειν πλεῖν δεῦρο, ὡς ἡμῖν 
’ Ὰ 

λέξαι τὰ γενόμενα, καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς 

θάπτειν λαβόντας τοὺς τούτου δεομένους. 19. Τῶν δ᾽ 
3 ͵ Ά, [7 » » 95 5 

ἀποφυγόντων τινὲς “Ελληνες ἔτυχον ἐτι ὄντες ἐν Κε- 

ρασοῦντι" αἰσθόμενοι δὲ τοὺς βαρβάρους ὅποι ἴοιεν, 
αὐτοί τε ἐτόλμησαν βάλλειν τοῖς λίθοις καὶ τοῖς 

ἄλλοις παρεκελεύοντο. Καὶ οἱ ἄνδρες ἀποθνήσκουσι 
τρεῖς ὄντες οἱ πρέσβεις καταλευσθέντεςς. 20. ᾿Επεὶ 

-“ ἴω ς 

δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι, 

{5}»1. 0.}8ς 

17. παραπλ. ΟΥ̓ ἐΐδ σοαεέϊπρ γουσιν, 5011]. οἱ Κερασούντιοι, ἴτα- 
»αγίψ. ΟἿ Υ. ἵν. 1. Ῥ]Πδα 1ὼ {Π6 οοπίοχῦ: γυἱάβ 50}. 

18. ἐπεὶ μ. ἔφασαν) ὅ80 {Π6 θεδύ 
ΜΒ55. :--ςἪἐπεὶ μ. σφεῖς λέγειν, 
ἔφασαν, .. Κι. ἀῃὰ Τιοηρ. ΕῸΓ {Π6 
ΠΗΠπ  Ἰ αἀποΐοθ5. 11..11..1..π......) 
ΤῊΣ ἱπῇ, ἥδεσθαι ἀξοραμα8 οἢ λέ- 

ὃ 12; 

- αὐτοὺς  . .. τοὺς τούτου 
δεομ. Ῥγομίηφηοβδυ Οοζίδογ μη. 
ΝΥ. Ρ, τοὺς τρεῖς ἄνδρας. Κὶ., 89 
ἰηῇ, 80. 



230 ἘΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [21 ---27. 

καὶ λέγουσι τὸ πρᾶγμα " καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀκου- 
Ε ΄ ΄ -» , Ν ε 

σαντες ἠχθόμεθά τε τοῖς γεγενημένοις καὶ ἐβουλευο- 
μεθα ξὺν τοῖς Κερασουντίοις ὅπως ἂν ταφείησαν οἱ 
τῶν ᾿Ελλήνων νεκροί. 21. Ἐυγκαθήμενοι δ᾽ ἔξωθεν 
τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύβου πολλοῦ, παῖε, 

παῖε, βάλλε, βάλλε. Καὶ τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς 
-“ ’ὔ 

προςθέοντας, λίθους ἔχοντας ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ 
᾿ “) Ἁ ε Ἀ ’ὔ ς 

καὶ ἀναιρουμενους. 322. Καὶ οἱ μὲν Κερασούντιοι, ὡς 
ἂν καὶ ἑωρακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖς πρᾶγμα, δείσαντες 
᾽ ΄-“ Ἀ ἈΝ -“ 5 Ἁ ΄ “Δ Ἁ 

ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. Ἦσαν δέ, νὴ Δία, οἵ καὶ 
ξ. ὔν ὧν ς " Χ 3 Χ ΎΡῸ 
ἡμῶν ἔδεισαν. 28. "Ἔγωγε μὴν ἦλθον πρὸς αὐτοὺς 
καὶ ἠρώτων ὅ τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. Τῶν δὲ ἦσαν μὲν 

“Δδ 5». " ω Ν ΄ ν 3 - Ψ, 

οὗ οὐδὲν ἤδεσαν, ὅμως δὲ λίθους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν. 
᾿] Ἃ ἈΝ ἃ » ΥΓ Ν 5 , ,ὔ [2 ες 

Ἐπεὶ δὲ [καὶ] εἰδότε τινὶ ἐπέτυχον, λέγει μοι ὅτι οἱ 
ἀγορανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. 234. 

κ - " τ Ἀ Ε ΄ ᾽ὔ 
[Καὶ) ἐν τούτῳ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Ζήλαρχον 

- 7 

πρὸς τὴν θάλατταν ἀποχωροῦντα, καὶ ἀνέκραγεν " οἱ δὲ 
ς 57 [4 Ἃ ΝΥ 3 Ψ Ἃ ΄ὔ “ 

ὡς ἤκουσαν, ὥςπερ ἢ συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος, 
[4 9 ΡῚ ΄ 95 Οἱ δ᾽ ᾿ Κ 7 ς ὃ 

ἵενται ἐπ᾿ αὐτόν. 235. Οἱ δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον 
ς ““ ᾽ ς ᾽ὔ “- 7 5 τὰ “- 

ὁρμῶντας καθ᾽ αὑτούς, σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς 
,“, ΄ὔ ͵ Ν 5 ͵7ὔ ᾽ ᾿, ᾽ὔ ἵεσθαι, φεύγουσι δρόμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν θά- 
λατταν. ἘΞυνειςέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν αὐτῶν τινες, καὶ 

ἐπνίγετο ὅςτις νεῖν μὴ ἐτύγχανεν ἐπιστάμενος. 36. 
Καὶ τούτους τί δοκεῖτε ; ἠδίκουν μὲν οὐδέν, ἔδεισαν δέ᾽ 
μὴ λύσσα τις ὥςπερ κυσὶν ἡμῖν ἐμππεπτώκοι. Εἰ οὖν 
ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσασθε οἵα ἡ κατάστασις 

ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. 27. Ὑμεῖς μὲν οἱ πάντες 
᾽ Μ Α » ᾽ 4 , φ Ἅ ’ 

οὐκ ἔσεσθε κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι πόλεμον ᾧ ἂν βού- 

21. ἔξωθεν τ. ὅπλων. “ Εχέγα 20. τούτους τί δοικ.1 Πδος φιϊῖὰ 
οαδέγα υἱϊ σοπο  ΠἸθαπίαγ ἀμποθβ.᾽ ρμέαϊ5 7 ἱ. 6. φηϊά 46 οοσνα ζεσᾶ 
ΒνΌΘΕ, Τρ. 90. . σοηϑοίϊ8 7 Οἷ. θεω. ΜΙ. 47. τί 

22, ὡς ἂν κ. ἑωρ. 48 (πο οἴεσθε τἄλλα; Κα. 
παίῃγα!]ν τοι ἀ0) λαυΐηρ ιὐἱέ- 27. ἀνελέσθαι πόλ.] “Βοϊ]μη 8.8 
ποϑδοά ἐλο αὐαῖγ" αὐ λοηιθ. εἵρογθ." Ῥ. 



928---82.] 118. δὶ ᾿ἸΘΑΡΌΤ ὙΠ. 28] 
ἴω , 

λησθε οὔτε καταλῦσαι" ἰδίᾳ δὲ ὁ βουλόμενος ἄξει 
΄ 8. ,.9 Ψ Ἃ 2 "7 Ν ς - στράτευμα ἐφ᾽ ὅ τι ἂν ἐθέλῃ. Κἀν τινες πρὸς ὑμᾶς 

» “ Ἃ ΜῈ , Ἃ ἈΝ , 

ἴωσι πρέσβεις, ἢ εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, κα- 

τακτείναντες τούτους οἱ βουλόμενοι ποιήσουσιν ὑμᾶς 
[ο “ Ἃ ᾿ “ , 

τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι -τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. 28. 
Ἔπειτα δέ, οὺς μὲν ἂν ὑμεῖς ἅπαντες ἕλησθε ἄρχον- 
τας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται" ὅςτις δ᾽ ἂν ἑαυτὸν 

, ,ὔ 

ἕληται στρατηγόν, καὶ ἐθέλῃ λέγειν Βάλλε, βάλλε, 
οὗτος ἔσται ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα κατακανεῖν καὶ ἰδιώτην 
ὃν ἂν ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, ἢν ὦσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, 
Ὁ“ ᾿ ἴω 5 “ κυ Χ «ς [ Ἁ 

ὥςπερ καὶ νῦν ἐγένετο. 29. Οἷα δὲ ὑμῖν καὶ δια- 
- Ζ 

πεπράχασιν οἱ αὐθαίρετοι οὗτοι στρατηγοὶ σκέψασθε " 
Ζήλαρχος μὲν γὰρ ὁ ἀγορανόμος, εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, 

" ᾽ “ ᾿] Ἁ ς ἴω , ᾿] Ἄ Ἃ 5 “ 

οἴχεται ἀποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην " εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, 

φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας μὴ ἀδίκως ἄκριτος 
ἀποθάνῃ. 80. Οἱ δὲ καταλεύσαντες τοὺς πρέσβεις 
ὃ δ ω ς “ ͵ ἣ “ ς δ ᾿] 

ιεπράξαντο ὑμῖν μόνοις μὲν τῶν ᾿Ελλήνων εἰς Κε- 
΄“ ΝῚ , Ἁ 3 Ε ἊΨ Ἃ ᾽ 7. ᾿ 

ρασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς εἰναι, ἂν μὴ σὺν ἰσχύϊ, ἀφικ- 
“-“ Ἃ ἃ 

νεῖσθαι" τοὺς δὲ νεκροὺς, οὺς πρόσθεν αὐτοὶ οἱ κα- 
’ 

τακανόντες ἐκέλευον θάπτειν, τούτους διεπράξαντο 
Ὰ , 5 ΓῚ 

μηδὲ ξὺν κηρυκίῳ ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσθαι. Τίς 
᾿Ἶ 2 Α 7 ν δι ,ὔ 5 ᾽ὔ 

γὰρ ἐθελήσει κήρυξ ἰέναι κήρυκας ἀπεκτονώς ; 91. 
3 » " 

Αλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων θάψαι αὐτοὺς ἐδεήθημεν. 
3 ᾿ ἣ ω “ ἴω 

Εἰ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω ὑμῖν " ἵνα ὡς 
τοιούτων ἐσομένων καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις, καὶ 

» τ ες Ἷ “ » “ ς ἜΝ 

τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. 852. Ἐπὶ 
ὔ ἤν ῊΝ - ᾽ 3 Ν Ἃ 2 ΄ (ρὶ μέντοι ὑμῖν δοκεῖ θηρίων, ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων, εἶναι 
Ἁ “ “ “ ἴω “ ». 

τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπεῖτε παῦλάν τινα αὐτῶν " εἰ δὲ 

- τῶν πρὸς ὕ. ἰόντων] θη νι ταπὶ Ῥυ τα δ τητι8,---δοα, ἅο.᾽ Καὶ. 
ἃ λόγων Ῥεπάθηβ. Κ. - εἰ μὲν] 75 5ιοὴ μγοοοοάϊηρξ 

81. ἀλλ᾽ ἡμ.] Απίθ πδὸ ἰα]ϊ6 δ γήρἠέ (Ἰῃ νου Θϑυϊ πη ] 0 }),----ἰθέ 
αὐἱὰ 50 ΔἸ Θ ΠῚ --- ΝῸΒ ααυϊάθη ἔλοηε ἤαυθ ψοϑγ ([ΟΥῚΏ41) 8αηδ- 
Βδὴο Ἰοραύϊοπθιη ΠΘΙἑ θαι ΟὈΪύπι- ΖϊοΉ. 
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; Ἁ Ἁ ΄“- ΕΙ “ ’ ς 2 -“ 

μή, πρὸς Διὸς πῶς ἢ θεοῖς θύσομεν ἡδέως, ποιοῦντες 
» » - ΕΥ - ἤ -" ΄' ΕῚ 

ἔργα ἀσεβῆ, ἢ [τοῖς] πολεμίοις πῶς μαχούμεθα, ἢν 
ἀλλήλους κατακαίνωμεν ; 833. Πόλις δὲ φιλία τίς 
ἡμᾶς δέξεται, ἥτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν ; 
᾿Αγορὰν δὲ τίς ἄξει θαῤῥῶν, ἢν περὶ τὰ μέγιστα 

“ Ὁ ’ὔ , : Ἀ Ἁ [4 τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες φαινώμεθα; Οὗ δὲ δὴ πάνυ 
οἰόμεθα τεύξεσθαι ἐπαίνων, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους 
ὄντας ἐπαινέσειεν ; ἡμεῖς μὲν γὰρ οἷδ᾽ ὅτε πονηροὺς 
ἂν φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. 

84. Ἔκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς μὲν 
τούτων ἄρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι 
Σ “Ὁ » ’ Μ ΝΑ ΄ » Μ ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι" ἐὰν δέ τις ἄρξη, ἄγεσθαι 
αὐτοὺς ἢ ἐπὶ θανάτῳ" τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας 

’, - Ξ Ἀ ’ , » ΜΝ 

πάντας καταστῆσαι" εἶναι δὲ δίκας καὶ εἴ τι ἄλλο τις 

ἠδίκητο ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέθανε : δικαστὰς δὲ τοὺς λοχα- 
γοὺς ἐποιήσαντο. 88. Παραινοῦντος δὲ Ἐενοφῶντος 
καὶ τῶν μάντεων συμβουλευόντων, ἔδοξε καὶ καθῆραι τὸ 
στράτευμα. Καὶ ἐγένετο καθαρμός. 

ΟΘΑΡΠΈΈΌΨΗΣ 

1. "Ἔδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν 
τοῦ παρεληλυθότος χρόνου. Καὶ διδόντων Φιλήσιος 

{ Ἐπ 8: 

83. περὶ τὰ μέγ. τ. [τ δα868 85. καθαρμός] Οἵ. Ηομπι. Π. 1. 
ἰκο ἐΐοδο 9 ἐλ ηιοβέ δογίοιιβ οῆα-Ἑ 3158--. 
γαοίονγ, 50); ἃ5 ἰῃ86 τηυγάθι οὗ ]. διδόντων] 8.61]. δίκας τῶν 
Ἠεγδ] 5 νγᾶϑ. στρατηγων. Οπ ({Πε]γ) σέσέησ αἢ 
- οὗ] “Ορέϊπηθ δχρ]ϊοαῦ Πιημα. ἀσουοκιπέ, ἱ. 6. δροίπῳ μέ οπὶ ἐλοὶγ 

δα ατεοῖδη) ταΐθγθηβ. Οἵ, ΥἹ. νὶ. ἐγέαί.---Ρλι. απὰ Χαπίῃ. τορῦϑ 
160. Ρ. Β- ΤοΥ πάνυ 85. Β. ΡᾺ τεδ πηδρά (727) ἐλοὶγ (πορίϊφϑηί) οπ8- 
πάντων. Οἷ. 1. ἵν. 15. ἐοϊν Γ᾽ ἰδ ἐγαπδρογέ φοοράβ 

84. τοῦ λοιποῦ] Ηεποοζογισατα, (εἴ. Υ΄. τϊ.1,} 20 πείπ, ἐδθ εῇ- 
Οὗ. στ. Ὑ]ρ. ἢ. 260. οἰθπον. ον τῆς φυλ. β6η, δε Υ 
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μὲν ὦφλε καὶ Ἐανθικλῆς τῆς φυλακῆς ἃ τῶν γαυλικῶν 

“Ὁ ,’ὔ ,ὔ 

χρημάτων τὸ μείωμα εἴκοσι μνᾶς - Σοφαίνετος " δέ, 
“ » ς θ ἃ ἔχ, δέ “-“ "" “ 

ὅτι ἄρχων αἱρεθεὶς κατημέλει, δέκα μνᾶς. Ἐξενοφῶντος 
δὲ κατηγόρησάν τινες φάσκοντες παίεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

᾽ “ Ν 
καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν κατηγορίαν ἐποιοῦντο. 2. Καὶ 

ὁ Ἐενοφῶν [ἀναστὰς] ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον 
“ , 

λέξαντα ποῦ καὶ ἐπλήγη. Ὃ δὲ ἀποκρίνεται: Οπου“ 
καὶ τῷ ῥίγει ἀπωλλύμεθα καὶ χιὼν πλείστη ἢν. ὅ. 
Ὃ δὲ εἶπεν: ᾿Αλλὰ μὴν καὶ χειμῶνός γε ὄντος, οἵου 

᾿Ὶ 5 9 

λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελουπότος, οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραΐ- 
νεσθαι παρόν ἃ, ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, 

λεμίων δὲ ἑπομένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον πολεμίων δὲ ἑπομένων, ι ρῷ ὕβριζον, 
-“ -“ ς ὔ 53 

ὁμολογῶ καὶ τῶν ὄνων ὑβριστότερος εἶναι" οἷς φασιν 
ς Ἂ, “- “ Π ᾽ 2 , “ἡ 5 
ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίνεσθαι. 4. “Ὅμως δὲ 

Ἃ, ’ὔ ΕΙ ᾽ ὔ » ,ὔ ,ὔ "} ἐ2 

καὶ λέξον, ἔφη, ἐκ τίνος ἐπλήγης. ΙΙότερον ἤτουν σέ 
, 5 ’ 5 5 , Μ ᾽ Φ»,9 , 

τι, καί, ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους, ἔπαιον ; ἀλλ᾽ ἀπήτουν ; 
5 Ἀ Ἀ “- Ψ ᾽ Ν “ ᾿ , 

ἀλλὰ περὶ παιδικῶν μαχόμενος, πκόβνην μεθύων Ἐπαρι 
δ Χ Ν ’ Χ » ΄ 

νησα; ὅ. ᾿Επεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήρετο 
αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι" Οὐκ ἔφη. Πάλιν, εἰ πελτάζοι" 

- Ν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔφη" ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχθεὶς ὑπὸ 
““ ’ὔ, 93 , », 3 »“" Ἁ Ψ 

τῶν συσκήνων, ἐλεύθερος ὦν. 0. ᾿Ενταῦθα δὴ ἀνα- 
ιν Ἁ γυγνώσκει τε αὐτὸν καὶ ἤρετο: ἢ σὺ εἶ ὁ τὸν καμ- 

νοντα ᾿[ἀπ]ἀγων᾽ ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη " σὺ γὰρ ἠνάγκαζες" 
(4) ἢ νὴ 6, (Ὁ... 1. (ὦ Υ αν. ΥἹ. (ἀν ἘΠ: γευ.22: 

ὦφλε, ψἸῈ ἃ} οἰ ρ56 οὗ δίκην, οἴ, --- ὄνων ὕβριστ.Ἵ ΟἿ. Ρ] πη. ὙΠ|. 
ΖἜβοι. ἀρ. 584. 09. “45ἴπαϑ ταν ζαϊ γαΐοβ ηϊ16- 

2. ὅπου καὶ τ. Τλογοινῆονε... 
Καὶ πιᾶγκβ Πα ἃπα 50. {Π6 οοἰη- 
οἰάδηοα οὗ ἔνγο δνυδηΐβ, ἢ τοερϑοί 
ἕο ρίαρρ, Ἰυιδὺ ὃἃ5 1 ἀο68 80 ἔτε- 
ἀΌΘΗΓΥ ΘἸβουΒογα ἴῃ τοβρθος οὗ 
βυσεει Οἵ... 1. χ. 15. 

ὃ. οἴνον... ὀσφρ.] Μαῖίι. 862, 
Ῥούβοη αυοίθβ ΡΠ θιποη, ΑΡ. 50}. 
βγη. 806. Προςφέρων οἴνου ὅσον 
ὀσμήν. 

ἐϊιι8 ἐρηρίογθ. “{ϊ{π| ῬτΟνΘΥΓθΙΟ 
ΠΟῚ 5681} ῬΙΌΡΓΙΙΟ 46 ἸΙὈΙάϊη6 (οἴ, 
Ηετοα. Υ. 129ς,, ὑβρίζειν) 56α ἀθ 
ΔΗΪΠ1 ἱπηροϊθητ8 ΠΟΙ ΠΙβ. ἢ 10515 
ΤΏ Δ}1Ὰ 515 ΑΠ ΘΠ Ί5 6116 1Π5Ὲ] 8 015. 5. 

4, ἐκ τίνος --τίνος ἕνεκα. Κι. 
- ἀλλ᾽ ἀπ... . ἀλλά] οὶ 

ἑδϑη τρᾶς 7... ΟΥ̓... ΟΥ΄. 
60. [ἀπ]άγω»] ᾿Απαγαγών, Ὦ. 

ἀγαγών, Κ. 
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Ν' »-" - ΄ "5" 

τὰ δὲ τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη " διέῤῥιψας. Τ. ᾿Αλλ᾽ 
ς Ν ρον ἕξ 5, ςφς μι “Ὁ ’ “ὦν ἡ μὲν διάῤῥιψις, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιαύτη τις ἐγένετο " 

» , 

Διέδωκα ἄλλοις ἄγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγα- 
ω Ἀ » Ἀ Ὁ “ 5 ΄ [4 “ἢ Ν 

γεῖν " καὶ ἀπολαβὼν ἅπαντα σῶα ἀπέδωκά σοι ἐπεὶ 
λ δ 5 δ ὼν ’ Ἁ " : Ἁ εὖ -“" 

καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. Οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα 
ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη " καὶ γὰρ ἄξιον " 

8. ᾿Ανὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι πο- 
ρεύεσθαι. Καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνω- 
σκον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη " ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν, 

, 

ὡς; μὴ ἀπόλοιτο" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, πολέμιοι 
ἡμῖν ἐφείποντο. Σ᾽ υνέφη τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. 9. Οὐκ- 

“ Μἷ ς Μ- “ 2 λ 5 ’ 

οῦν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ προὔπεμψά σε, καταλαμ- 

βάνω αὖθις σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι προςιών βόθρον 

ὀρύττοντα, ὡς κατορύξοντα τὸν ἄνθρωπον " καὶ ἐπιστὰς 
ἐπήνουν σε. 10. ᾿Επεὶ δὲ παρεστηκότων ἡμῶν συνέ- 

’ 

καμψε τὸ σκέλος ὁ ἀνήρ, ἀνέκραγον οἱ παρόντες ὅτι 
με νὰ νἉἌ Ὰ 5 5 ς ΄, ΄ ς 

ζῇ ὁ ἀνήρ' σὺ δ᾽ εἶπας" “Οπόσα γε βούλεται" ὡς 
ΝΜ ΙΒ... 3 5 3 “ » Ψ 3 -“ ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ᾿Ενταῦθα ἔπαισά σε" ἀληθῆ 
λέγεις - ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι ἔζη. 11. Τί 

3 Μ κὰ ῇ 2 “ 2 ᾿ 5 , ᾽ , 

οὖν ; ἔφη, ἧττόν τι ἀπέθανεν, ἐπεὶ ἐγώ σοι ἀπέδειξα 
᾽ “ Ἀ ϑ᾿ι ς ““ »Ἤ᾽ ς Μ»α “ 4 » 

αὑτὸν ; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἐεφη ὁ Ξενοφῶν, πάντες ἀπο- 

θανούμεθα- τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς δεῖ κατ- 
θ; Ω ΙΝ κ τ κκερ ΄, ς 

ορυχθῆναι; 12. Τοῦτον μὲν ἀνέκραγον ἱπάντες) ὡς 

ὀλίγας παίσειεν. "άλλους δ᾽ ἐκέλευον λέγειν διὰ τί 
(6) ΠῚ. ἵ. 30. 

ἤ. ἀπέδωκά σοι 1 σαῦο ἕϑθηι 
δαοῖ ἐο ψοῖι (ἴο ΟΔΙΤΥ) αὔίον' ψοῖι 
λαά ργοάνκοοί ἔλθ σμιαη.... Τί 
γγοι]α 56 πὶ {Πα [Π6 50] 6 Υ Ὀδὶηρ' 
αοἰοοίοα Ὀυγν δ᾽ ἃ τηδη σοτητηϊ θα 
ἴο Πῖβ σμᾶτρθ, θδΐογα ἢ6 νγὰβ σαϊία 
ἀοδα, ννὰβ σοτῃρο!]δα ἴο Γοϑαπιθ ἢΪ5 

Ὀυγάρη, ἃπα ργοάποα Ἠΐπη, ἀθδα ΟΥὁἉ 
ΑΙῖνο, αὖ {πῸ δη οὔ [ΠῸ ἀν᾽ 5 τη ΤΟ. 

8, κατελείπ. (ἱπηρογῖ.) τσαϑ8 
δοῖτι ἰο ϑολῖπα. 

10. ὁπόσα γε β.] Τῆίυαξ δαπθ, 
φιαπέμηι τμἱέ : πατὶ οσὸ φμίάοηι 
ομηὶ ἤΐπο πο αὐϑλαηι. Ματγοίαϑ. 
Οἵ. ϑόρῆ. (Εα. Β. 1076. Κ. 

11. καὶ γὰρ] Ἡἦψ. ψος " “ ὈΙ]6- 
ΤὈΠΊ]ΙΘ οἔθηΐηι, ΠΟΠΠΌΠΟΠΙΔΠ ἰᾶ- 
ΤΊΏΘη παηὶ οἰΐαηι, δοϊοοΐ δέξαηι, 
βιρηϊδοαί.᾽ Ρ, 

12, ὀλίγας (8611. πληγάς.) (Το0) 
δι. ᾿ 
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ἕκαστος ἐπληγη. ᾿Επεὶ δὲ οὐκ ἀνισταντο, αὐτὸς 
ἔλεγεν " 

18. ᾿Ε!γώ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας 
“ ᾽ , Ὁ , Ν ᾽ Ἵ ς “- 

ἕνεκεν ἀταξίας, ὅσοις σώζεσθαι μὲν ἤοκει δι᾿ ἡμᾶς, 

ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων ὅπου δέοι " αὐτοὶ 
Ἂ , ἣν, , , ς δ » 

δὲ λιπόντες τὰς τάξεις προθέοντες ἁρπάζειν ἤθελον 
καὶ ἡμῶν πλεονεκτεῖν. Εἰἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, 
ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. 14. "Ἤδη δὲ καὶ μαλακιζό- 

, Ν 3 2 ρ » “ }] Ν .. 0 

μενὸν τινα καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀνίστασθαι, ἀλλὰ προΐε- 
“" Χ μενον αὑτὸν τοῖς πολεμίοις, καὶ ἔπαισα καὶ ἐβιασάμην 

πορεύεσθαι. ᾿Εν γὰρ τῷ ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ αὐτός 
» 7 ῇ 

ποτε ἀναμένων τινὰς συσκευαζομένους, καθεζόμενος 
ν Χ 

συχνὸν χρονον κατέμαθον ξ ἀναστὰς μόλις καὶ τὰ 
σκέλη ἐκτείνας. 1. Ἔν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λαβών, 
.] ͵] δ ,ἍΒ «ς ᾽ς 5 [ ἣΝ 

ἐκ τούτου καὶ ἄλλον, ὁπότε ἴδοιμι καθήμενον καὶ βλα- 
΄ » Χ Ν Ἅ θ Χ . ὃ ἤ θ κεύοντα, ἤλαυνον" τὸ γὰρ κινεῖσθαι καὶ ἀνδρίζεσθαι 

“- Ἃ “ 

παρεῖχε θερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα " τὸ δὲ καθῆσθαι 
καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ τε ἀποπήγ- 
νυσθαι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσθαι τοὺς τῶν ποδῶν 

Ἂ “ χ δι δ ω » ῇ 
δακτύλους " ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε παθόντας. 
16. "ἄλλον δέ γε ἴσως ἀπολειπόμενόν που διὰ ῥᾳστώ- 
νην, καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσθεν καὶ ἡμᾶς 

᾿ 5», ζ΄ Ε , Ὡ Ἁ 7 τοὺς ὄπισθεν πορεύεσθαι, ἔπαισα πύξ, ὅπως μὴ λόγχῃ 
Ὁ Ἧ, -" “᾿ “-“ 

ὑπὸ τῶν πολεμίων παίοιτος. 17. Καὶ γὰρ οὖν νῦν 
», 5 “-“ - Ε) ς 3 ΡῚ οι» θ Ἁ "ἢ ἔξεστιν αὐτοῖς σωθεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαθον παρὰ 
τὸ δίκαιον, δίκην λαβεῖν. 

5 ᾽ 5 Χ “Ὁ 

Εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις 
Α΄. - ἢ “ Ψ,. ΕΝ “ 5 ω 7 Ἃ 

ἐγένοντο, τί μέγα ἂν οὕτως ἔπαθον, ὅτου δίκην ἂν 

([) 1. ἐν. 12, . 
13. ἤρχει ὅ6.7 “ Ομ δαξὲς φιιὴ- 

ἄδθηε παδιονηΐ υοϑίγά ορογά ἴη- 
οοἴμηιθ5 ϑυαάονο.᾽ Ἡ..... (ἤρκει Ξε 
ἤρκει ἄν. Οἵ. Υ1]. νἱ. 2. Ῥ.) “ον 
τοΐοηι ἐξ τσας ϑηοις ἢ"... ΟΥ̓Δ τοῦο 
φερὴηξ ἤαυθ δθοῃ οογριέοηξέ ἐο σοὲ 

(6) 1. {{ϊ. 10. () 1. ἰχ. 8. 
ϑδαυοα δῃ ψοῖιγ" ἠιθαΉ5, ([Π6 0) δοίᾷ 
ἡπαγολίηρ ἡη γαηῖ, απὰ ἤγλέϊηρ 
τ] ογουογ 1: δοπουοα ἐἤρηλι, ἐν ον ραδ 
ἔδον ὅτ. ... διὰ ΞΞ »ογ. Οἵ, ΛΠ. 
γἱιν 1. 

17. τί μέγα] Ατπηδϑϑοιιβ τθοίβ 
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ἠξίουν λαμβάνειν; 18. “Δ πλοῦς μοι, ἔφη, ὁ λογος. 
᾿] Ν “ -“ 

Ενγὰν γὰρ εἰ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ 
ς ΄ “ “ Ἁ " ςζκ- Ἁ ’ ὑπέχειν δίκην, οἵαν καὶ γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι 

΄ Ν Ν ς» Ἁ , ᾿ ΄ δι. παισί. Καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ τέμνουσι καὶ καίουσιν ἐπ᾽ 
ἀγαθῷ. 19. Εἰ δὲ ὕβρει νομίζετέ με ταῦτα πράττειν, 
ἐνθυμήθητε ὅτι νῦν ἐγὼ θαρσῶ σὺν τοῖς θεοῖς μᾶλλον 
ἢ τότε, καὶ θρασύτερός εἰμι νῦν ἢ τότε, καὶ οἶνον πλείω 

, » 5. ὦ ΡῚ ͵ Ἷ 9 Ρ] “ ᾿Ὶ «ς ΄“ 6 »“ 

πίνω" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα παίω : ἐν εὐδίᾳ γὰρ ὁρῶ ὑμᾶς. 
ΥΩ Ν δ 5 Ἀ ἕ , ;] ’ 20. Ὅταν δὲ χειμὼν ἢ καὶ θάλαττα μεγάλη ἐπιφέ- 

᾽ δ κε [ ’ Ὡ 

ρηται, οὐχ ὁρᾶτε ὅτι καὶ νεύματος μόνου ἕνεκα χαλε- 
, ἃ Ἁ “- }] , , Ἀ παίνει μὲν πρωρεὺς τοῖς ἐν πρώρᾳ, χαλεπαίνει δὲ 

Ἀ -“ « Ἀ 5 ΓΟ 

καὶ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ ; ἱκανὰ γὰρ ἐν τῷ 
Ν - 

τοιούτῳ καὶ μικρὰ ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρῖψναι. 
91. Ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ὑμεῖς κατεδικά- 
σατε τότε" ἔχοντες [γὰρ] ξίφη οὐ ψήφους παρέστητε, 
καὶ ἐξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ ἐβούλεσθε. ᾿Αλλὰ 
μὰ Δία οὔτε τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν 
ἀτακτοῦντα ἐπαίετες. 22. Τοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιή- 
σατε τοῖς κακοῖς αὐτῶν, ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς. Οἷμαι 

γάρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε 
Ι ἈΝ - ς ͵ ΤΥ “" 

κακίστους καὶ νῦν ὑβριστοτάτους. 328. Βοΐσκος γοῦν 
« 7 « Ἀ “ Ἁ ὔ ς ζ΄ ᾿ 

ὁ πύκτης ὁ Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο, ὡς κάμνων, 
᾽ 7 Ἁ ͵ “ ᾿] «ς » , - 

ἀσπίδα μὴ φέρειν" νῦν δ᾽, ὡς ἀκούω, Κοτυωριτῶν 

πολλοὺς ἤδη ἀποδέδυκεν. 

“φιοα 8ὲ ἵη, λοδέϊμηι ροΐοείαξἑθηι 
υοηδδοπΐ, φιϊά ἕατιὶ σγαῦθ ρμαδϑδὶ 
οϑϑοηΐ, μὲ 6οὺὸ ποηιῖπθ θη, α 0 
οἱοίαξξ φοεβοηΐ, γμαϊοῖο μογϑοριὶ 
»οδβεοηί." Β. ͵ 

18. ἀξιῶ... ὑπέχειν. 1 ἐλὶπξ 
ἐξ γίσηξ.....1.6. 1 ατὰὶ οοπέοπέ ἕο 
δΉ 767 ρειγυϊδ ηιοηέ, ἄα. 

19. εὐδίᾳ] --- ἡ ἄνευ ἀνέμων ἥμερα. 
δια, Ηδπηοδ τηρΐδρ]., δοοηγὶέψ. 

20. θάλ. μεγάλη ἐπιφ.}ὺ Α4 

24. Ἢν οὖν σωφρονῆτε, 

σγοαΐ 8θα 8οΐβ ἴῃ. 
γιαγὸ. (Ἰλιοῦ. 11. 554.) Η. 

-- πρωρεὺ}] Τὰ6 οΟΠΟΟΓ ἱπ 
σμᾶγσα οὗ {π6 ἔογεοδϑβέ!ε,---δοαέ- 
βιραϊη. 

21. κατεδικάσατε] “ ΤοδέγΟ 71ι- 
αϊεῖο ἀφοϊαγαπίῖ5.᾽ Ἡ. Β. 

23. διεμάχετο...μὴ φ.1 ἴη 
διεμάχ. γοοηϑαπαϊὶ ποῦϊο ἱποϑὲ, Οἵ, 
ΤᾺ ἋΣ Ὁ 

Οὐ. νιασπα. 
ΠῚ 
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τοῦτον τἀναντία ποιήσετε ἢ τοὺς κύνας ποιοῦσι" τοὺς 
μὲν γὰρ κύνας τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, 
τὰς δὲ νύκτας ἀφιᾶσι" τοῦτον δέ, ἢν σωφρονῆτε, τὴν 
νύκτα μὲν δήσετε, τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. 2. ᾿Αλλὰ 
γάρ, ἔφη, θαυμάζω ὅτι, εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπηχθόμην, 
μέμνησθε καὶ οὐ σιωπᾶτε" εἰ δέ τῳ ἢ χειμῶνα ἐπε- 
κούρησα, ἢ πολέμιον ἀπήρυξα, ἢ ἀσθενοῦντι ἢ ἀπο- 
ροῦντι συνεξεπόρισά τι, τούτων οὐδεὶς μέμνηται " οὐδ 
εἴ τινα καλῶς τι ποιοῦντα ἐπήνεσα οὐδ᾽ εἴ τιν᾽ ἄνδοα 
ὄντα ἀγαθὸν ἐτίμησα, ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲν τούτων με- 

μνησθε. 2306. ᾿Αλλὰ μὴν καλόν τε καὶ δίκαιον καὶ 
ὅσιον καὶ ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν 
μεμνῆσθαι. 
Ἔκ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνησκον " καὶ 

περιεγένετο ὥςτε καλώς ἔχειν. 

24. διδέασι] δεσμεύουσι. “Οἱ 
ἃ τίθημι ἰοΥπιαΐτπτ τιθέασι 55 ἃ 
δίδημι νοῦθο Ηοιμηοτῖοο διδέασι.᾽ 
ῬΟγΒΘΗ. Ὁ ἘΠῚ ἵν, 930, η. 

25. τῳ ἢ χειμ. ἐπεκ.Ἷ .. ." Ἐπι- 
κουρεῖν--- ἀμύνειν, ἀλέξειν, αἰϊφιιοηι 
ἐμογὶ (ἃ {τἰρότα.) Ρ. ΤῊΘ 518] 
σοπϑβίγαι ἴοι 8 ἃ «αΐ. οἵ [Π6 ἐλήηρ 
αγαϊηδὶ τοιοῦ ΠΕΙΡ 15 ρίνεμ, Οοτηρ. 
ἃ Πκ6 πιδὲ οἵ λοίρ ἴῃ οἱα ἘΡΊ5Η, 
Β σηϊ γί ηρ ̓ Π6]Ρ-ραϊηβί,᾽ τσαγ - Ὁ}, 
οοιπίογαοί, Νιὰς ΜΙςΟΙ 5 (ΟΠλι8, 
Ἰ. 845: 

“Ηοϊρίηρ 811 υὑτομίη ὈΪαβίβ διὰ 
11-Ἰὰοκ 5Ίρ8, 

ΒΟ ἢ 586 τι ἢ ργδοϊουϑβ υἱα] ἃ 
ἸΙα ΟΥΒ. ἢ 68]5.᾿ 

20. ἀνεμίμν.] “ Οογηιηιθηιογα- 
δαηέ δοποβοῖα Χοηορποηίῖ8.---- 
ΑΥΩΔΒΦΟῚ5 ; 86 ἸΠΟΏΔΟΥ 65 6886 {65{1- 
Ποαίὲ διπέ.᾽ 8. 
- περιεγέν.] 7ὲ ἐμγηρα οὐέ ἴῃ 

ἐδο οηά...." πο δα υἱ πη τη 168 
δνδϑβὶΐ, τὖ ρα ]ο χὰ 56 πα θοσθηΐ οτὰ- 

πἷα.᾽ Βτιοάδιυϑ. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕ 

Ὥς 

ΟἌΡΟΤΙ. ΠΠ1Β.ν Α τν 
1. ᾽Εκ τούτον δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς 

ἀγορᾶς ἔζων, οἱ δὲ καὶ ληϊζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγονίας. 
᾿Εκλώπευον δὲ καὶ οἱ Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς 
ἀποσκεδαννυμένους, καὶ τῆς νυκτὸς δὲ τοὺς πρόσω 

σκηνοῦντας ἐπειρῶντο κακουργεῖν " καὶ πολεμικώτατα 
πρὸς ἀλλήλους εἶχον ἐκ τούτων. 2. Ὃ δὲ Κορύλας, 
ὃς ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ 
τοὺς “Ελληνας πρέσβεις, ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς 
καλάς, λέγοντας ὅτι Κορύλας ἕτοιμος εἴη τοὺς “Ελλη- 
νας μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. 8. Οἱ δὲ στρατηγοὶ Εἰ 
ἀπεκρίναντο ὅτι περὶ μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιὰ 
βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξενίᾳ δὲ ἐδέχοντο αὐτούς " παρεκά- 

λεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὺς ἐδόκουν δικαιοτά- 

1. εὖ μάλα] Κἰσλέ ιὐοἰϊ, Οἵ. --- δικαιοτ. Ηαᾶ ἐῆο δοϑέ οἱαΐηε ὦ 
Οαγ85. ΙΥ. 96. (ἴο Ὀ6 ᾿ην]ΐϊθα), ΟΥΎ τεῖφἠξ ηιοδέ 

8. ἐδόκουν διικ.7 “ΒΌΡΡΙΟμαα5 'π- ρφγορογὶψ Ὀ6, ἄς, Οἵ, Ατη. 6. Ρ 
ηϊσινυβ παρακληθῆναι ὁΧ πα- 894, ἀῃὰ ἱπῇ,͵ 22; ΤΏμοΟ, 1. 41. 
ρεκάλ.᾽ Β. 
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Χ “ κ 

τους εἶναι. 4. Θύσαντες δὲ βοῦς τῶν ὃ αἰχμαλώτων 
- Ν “-“ - 

καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν μὲν ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κα- 
τακείμενοι δὲ ἐν σκίμποσιν ἐδείπνουν καὶ ἔπινον ἐκ 

, - 2 ᾿ Ὰ ΄ κερατίνων ποτηρίων, οἷς ἐνετύγχανον ἐν τῇ χώρᾳ. 
7 

δ. ᾿Επεὶ δὲ σπονδαί τ᾽ ἐγένοντο καὶ ἐπαιώνισαν, 
ἀνέστησαν πρῶτον μὲν Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρ- 

“ ᾿ ων { ἣν οἱ ς ᾿ Ν 

χοῦντο σὺν τοῖς ὅπλοις, καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ 

κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" τέλος δὲ ὁ ἕτερος 
Χ - 

τὸν ἕτερον παίει, ὡς πᾶσιν ἐδόκει πεπληγέναι τὸν 
ἡ ς Β ἫἪἮ᾿ ““ Ν ᾽ “ ἄνδρα" ὁ δ᾽ ἔπεσε τεχνικῶς πως. 0. Καὶ ἀνέκραγον 

ῇ ΄ Χ οἱ Παφλαγόνες. Καὶ ὁ μέν, σκυλεύσας τὰ ὅπλα 
“ Ὡς Ἂ τοῦ ἑτέρου, ἐξήενι ἄδων τὸν Σ᾿ υτάλκαν " ἄλλοι δὲ τῶν 

“Ὁ Ἁ “ }] , ς ῇ κὰ Ἃ Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεθνηκότα " ἣν δὲ 
, “ “Ὁ 

οὐδὲν πεπονθώς. Τ. Μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες καὶ Μάγ- 
“ὉΔδ “ 

νῆτες ἀνέστησαν, οἱ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλου- 
, 5 ἴω ω ς Χ Ζ “ 5 , 

μένην ἐν τοῖς ὅπλοις. 8. Ὃ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως 
ἣν,---ὦ μὲν παραθέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ζευγη- 

“ ,, 

λατεῖ, πυκνὰ μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος " λῃστὴς 

δὲ προςέρχεται" ὁ δ᾽ ἐπειδὰν προΐδηται, ἀπαντᾷ 
« 7 ΜΒ ν᾿ , Ἃ “ ΄ ᾿ 

ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους - καὶ 
ΟΝ ο 

οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλόν " καὶ 
(ὦ Υ͂. νἱ! 17. 

ὃ. σπονδαί] Αὐ ἐραβίβ, δέει 
οαἰΐης, [η6 ΟΥθακβ τηδᾶθ Πα 1018 

0. τ. Σιτάλκαν. Τὴο έέαϊοο- 
ΒΟΉ, ἃ ΤὭγδοϊδη 5019, 1 ΠΟΠΟΙ͂ 

ἰο ἐπ αοοα ἕριτὶ (ἀγαθοῦ δαί- 
μονοϑ), ἃῃα {πεὴ βδὴρ' ἃ ὮΨΤΏΠ 
(παιᾶνα.) Οἵ. ϑγιηροβ. 11.1; Το, 
ἈΑπῇα. Ρ. 3521, ἃ. 
-- ὑψηλά] οσίέϊυο 875. ἴῃ ἐῃ6 

παιΐ. Ρ]υγ, 864 ΔανΘΓΌ]Δ]1]Ὺ 878 
ΤΆΥΘ ἴῃ }7γ086 συυϊῖουβ. ΟἿ, 1ηῇ. ὃ 8, 
δηα ΤΏιο. ὙΙ1. 71: 566 Βυϊίζ. 
628; ν' 599. 
-- πεπληγέναι)] ΤῊΪ5 ρετίδοι 15 

ἐγαηϑδίἐίυο ἴθ ΑὐἸϑδῦ, Ανϑβ, 1550, δπᾷ 
8 ῬΟΒΒΙΌΙΥ 50 Ποῖ6, ἃ8 ἴῃ ΗΟ ΊΘΥ, 

ΟΕ. 76θ2--ὃ. 

οὗ ἃ Κίηρ δ114]σ6. Οἵ, ΤΠας, 11. 29. 
ἤ. καρπαίαν] ΡτοΡΑὈΪν ἐλ τυγϑέ- 

ἄαηοο (ἴτοτη καρπός, υυνὲδέ), Ὀϊπα- 
ἴπο {Π6 Πδηα8 οὗ [Π6 νϑηαυθηθα 
Βοίηρ ἃ Ῥθου αν ἔραίασα οὗ {86 
Ῥδηϊομηῖμηθ. [ηΐἴ. ὃ 8, Δα ἤη. 

8. τὰ ὅπλα] “Απἰϊαυϊίτ5 αὐθθοὶ 
ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ᾽ ὅπλων 
ἐποιήσαντο, ὥςπερ οἱ βάρβαροι. 
ὙΠὺσ, Ό ΘΙ Κι: 
- πρὸ τοῦ (1 [1π ἀοΐοποο οἥ. 

πρὸ ᾿ο565 15 ῬΙΌΡΟΙ Ἰοσαϊ πούΙΟΙ, 
ἴῃ ἡγοηέ. ψιά νι 27. 86. 
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τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν ἄνδρα καὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει" 
ΨΥ, Ν Ν ς ᾿Ὗ , Ὃ ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν λῃστήν" εἶτα παρὰ 
τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. 

Ν “ Ἁ Φι χν 5 «ε , [ο] 

9. 'Μ «τὰ Τοῦτο Μ ΘῈν εἰρῆλθεν ἐν ἐμθαρασΩ χειρὶ 
ἔχων πέλτην " καὶ τοτὲ μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων 
μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς 

, Χ ΑΡΦΡ., ων Χ 2 ΄ Μ Ἂ πέλταις, τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο καὶ ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς 

πέλτας - ὥςτε ὄψιν καλὴν φαίνεσθαι. 10. Τέλος δὲ 
Ἀ Ἁ » “-“ ᾿᾿ Ν , ν» Ἐ}ἘῈ 

τὸ ΠΠὨερσικὸν ὠρχεῖτο, κρούων τὰς πέλτας " καὶ ὠκλαζε 

καὶ ἐξανίστατο" καὶ ταῦτα πάντα ἐν ῥυθμῷ ἐποίει 
πρὸς τὸν αὐλόν. 11. ᾿Επὶ δὲ τούτῳ ἐπιόντες οἱ αν- 

“ Ά » Ν “ 4 » Γ ᾳ »] 

τινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲξ τῶν Ἀρκάδων ἀναστάντες, ἐξ- 
7 ς 2 ΄ ΄ Ὑ ͵ὔ 2 ε “Ὁ 

οπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα, ἤεσάν τε ἐν ῥυθμῷ, 
πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν αὐλούμενοι, καὶ ἐπαιώνισαν 
καὶ ὠρχήσαντο, ὥςπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προς- 
όδοις. “Ορῶντες δὲ οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο 

΄ Ν ᾽ ἤ 5 “ . ἡ 5 Ἀ ,’ὔ πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. 12. ᾿Επὶ τού- 
τοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν 
᾿Αρκάδων τινὰ πεπαμένον ὀρχηστρίδα, εἰςάγει, σκευά- 

«ς 90ι » , Ν ᾽ , ἣς ’ 

σας ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην 
αὐτῇ. Ἢ δὲ ὠρχήσατο Πυῤῥίχην ἐλαφρῶς. 18. Ἔν- 

“-“ , " , ᾿ ς , », 

ταῦθα κρότος ἣν πολύς " καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο 

εἰ καὶ γυναῖκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. Οἱ δ᾽ ἔλεγον 
“ ᾿ Χ ς ΄ Ἐ ΄ 2 “-“ ὅτι αὗται καὶ αἱ τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ 

10. τὸ Περσικὸν] 8611. ὄρχημα. 
Ητθς β8α]ζαϊϊο ἃ οὐθτᾷ σϑηϊουϊα- 
τίομο ἀϊοοθαίυν ὄκλασμα. ῬΟ]]. ΙΥ͂. 
100. Ζ. 

11. ἐνόπλιον ῥ.] ΟΥ. 5080]. Ατὐἱϑί. 
ΝΡθ65, 651. 

-- αὐλούμενοι] “ Παυΐηρ ρὲρθ8 
σοΐηφ τὸ ἴμ8 γᾶ τηονομηθηῖ. ΟΕ, 
ΨΠ. ἃ. 80. 
- προΞξόδοι5] ϑοΙΘηη ;7Ό668- 

δίοτιδ, (βιιρ»ἰἱοαίοη. 68) “Ὁ ΡΦΘΔΉ68, 

Ῥγφοὶραὸ ΠΑΡΟ]]ηΐ, τηυβῖοθ Ἰπποίϊ 
118 οαπίαθδηίαν, πο σο πὰ ΒΟ 
ΘΔ πὰ ὑπορχήματα αἰϊοίῃμ! 
ζω. 8. 
- δεινὰ ἐποι.} ΤἼοιισῆἶΐ ἐέ δίγαησο. 

12, Πυῤῥίχην] “Ἦφο αυοαὰδ 
ἐνόπλιος ὄρχησις οΥἴαΐ, οὐ δα οδη- 
(1οὰ Πεθαὶ.᾽ Κὶ. 

18. αἱ τρεψάμ.7 “οοοβὲ Ἔἀχᾶρρα- 
ταῦ αυς 1, χ. ὃ παυγδηΐαγ. Καὶ. 

ῃ 



ΜῸ- 16] 118.01. ΟΑΡΟΤΊ. (7. ΟΑΡ.1Χ) 44] 
“ οὶ Ν ο Ἃ κ Ἁ στρατοπέδου. Τῇ μὲν [οὖν] νυκτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ 

τέλος ἐγένετο. 
“ δι ,, “ ᾽ Ἁ ᾽ Ἁ 7 

14. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προςῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στρά- 
“Ἁ , » “ 

τευμα" καὶ ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν 1α- 
, ἤ ᾽ Ὁ - Ἁ ο ς Ν Ἷ 

φλαγόνας μήτε ἀδικεῖσθαι. Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν πρέσ- 
βεις ὥχοντο" οἱ δὲ “Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα ἱκανὰ 
ἐδόκει. παρεῖναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ νύκτα 
πνεύματι καλῷ, ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν Παφλαγο- 
νίαν. 1. Τῇ δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς Σινώπην καὶ 
« Ι ᾽ « 7 “ , »-“ Ν 

ὡρμίσαντο εἰς “Αρμήνην τῆς Σινώπης. Σινωπεῖς δὲ 

οἰκοῦσι μὲν ἐν τῇ Παφλαγονικῇ, Μιλησίων δὲ ἄποικοι 
εἰσιν. Οὗτοι δὲ ξένια πέμπουσι τοῖς “Ελλησιν, ἀλ- 
φίτων [μὲν] μεδίμνους τριςχιλίους, οἴνου δὲ κεράμια 
χίλια καὶ πεντακόσια. 10. Καὶ Χειρίσοφος Ὁ ἐν- 
ταῦθα ἦλθε τριήρη ἔχων. Καὶ οἱ μὲν στρατιῶται 

προςεδόκων ἄγοντά τί σφισιν ἥκειν: ὁ δ᾽ ἦγε μὲν 
οὐδέν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινυιη αὐτοὺς καὶ ᾿Αναξίβιος 
ς ΄ Ν ΕΞ Ν “ φ “ ᾿ ΄ 

ο ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὁτι ὑπισχνεῖτο Αναξί- 
γ΄ 4 - » [οἷ Ι͂ Ἀ ᾿] ΄“- 

βιος, εἰ ἀφικνοῖντο ἔξω τοῦ Πόντου, μισθοφορὰν αὐτοῖς 
ἔσεσθαι. 

17. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ “Αρμήνῃ ἔμειναν οἱ στρατιῶται 
ἡμέρας πέντε. 'Ὥς δὲ τῆς ᾿Ελλάδος ἐδόκουν ἐγγὺς 

, 3} "“ Ἃ ἥ ἥνς ες Ἃ Ὁ 

γίγνεσθαι, ἤδη μᾶλλον ἢ πρόσθεν εἰςήει αὐτοὺς ὅπως 
Ἃ ἃ Μ , » 2 ,ὔ ς ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκοιντο. 18. ᾿Η γήσαντο 
5 3. Ψ [τ » ΄- Ν Ἃ 7 

οὖν, εἰ ἕνα ἐλοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολναρχίας 

() Κ΄. 1. 4. 
15. Σινώπη, (ϑδέπμδ), [Π6 τηοϑβί 

οοἰοὈγαίθα οὗ [μ6 Επιχῖηδ οἰἐ165, ντὰβ 
ΘΟ]ΟΙΪΖΘα ἔγοπι ΜΠΙἸδίιβ, ἀρουῦΐ 650 
Β.0. Οοίγογα, Κοχδβιηΐ, ἃπα ΤΥᾶρε- 
Ζ1}}5 ΕΙΘ ΠΟΙ ΟΟἸΟηἾ65. Οἵ. βὰρ. ΠΥ. 
ὙΠ]1.22. 56 ὈδΟΔΙΏΘ6, ἴῃ ἰδίου {1Π168, 
ἘΠ6 οἂρ᾽ΐ8] οὗ [π6 Κὶπρβ οἵ Ῥοηίιι, 
δ.Π νγὰβ (6 Ὀἰσί ἢ -Ῥ]οα οὔ Πίορε- 
165 ἴη6 Ογηΐς, ἃπα Μιςηγ αἴοβ. 

- Αρμήνην] Α ρΡογΐ [ΟῈΓ οὐ ἢγνα 
τ 165 θαϑὺ οὐ 5:Π0}6. 
- κεράμια] Δίεβ5615. οοπίαϊπὶπο 

ΔΌουϊξ ΠΙΠ6 φρ8]]0η8. 
17. εἰδή ει] 1Πὲ οοομρίοά ἐξοῖν 

ἐλοιχὴξξἘ ἄοιν ἄο. 
-- ὅπως ἂν... ἀφ. Θῃοιηοάο 

νοπῖγο ροβδθηί. Ἡδττη. ΑἹ. 1200, 

Ε 
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οὔσης δύνασθαι τὸν ἕνα χρῆσθαι τῷ στρατεύματι καὶ 
νυκτὸς καὶ ἡμέρας " καὶ εἴ τι δέοι λανθάνειν, μᾶλλον 
ἂν [καὶ] κρύπτεσθαι " καὶ εἴ τι αὖ δέοι φθάνειν, ἧττον 
ἂν ὑστερίζειν ". οὐ γὰρ ἂν λόγων δεῖν πρὸς ἀλλήλους, 
ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ ἑνὶ περαίνεσθαι ἄν " τὸν δ᾽ ἔμπροσθεν 
χρόνον ἐκ τῆς νικώσης ἔπραττον πάντα οἱ στρατηγοί. 
19. (Ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο, ἐτράποντο ἐπὶ τὸν Ἐε- 

νοφῶντα καὶ οἱ λοχαγοὶ ἔλεγον προςιόντες αὐτῷ ὅτι 
ἡ στρατιὰ οὕτω γυγνώσκει " καὶ εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος 
ἕκαστός τις. ἔπειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν. 
20. Ὃ δὲ Ξενοφῶν πῆ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, νομίζων 

καὶ τὴν τιμὴν μείζω οὕτως ἑαυτῷ γύγνεσθαι καὶ πρὸς 
τοὺς φίλους καὶ εἰς τὴν πόλιν τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσθαι 
αὑτοῦ ". τυχὸν δὲ καὶ ἀγαθοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ 
γενέσθαι. 

νὰ δ μ... ..0.. Δ. οονννόνννυ.... .. ὦ 

21. Τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῆρεν αὐτὸν 
ἐπιθυμεῖν αὐτοκράτορα γενέσθαι ἄρχοντα. “Ὁπότε δ᾽ 

ϑ᾿;͵, 5 ᾿ ῳ » Ν ᾿ς ὮΝ , “ Ἀ 
αὖ ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδηλον μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπη τὸ 
μέλλον ἕξει, διὰ τοῦτο δὲ καὶ κίνδυνος ἃ εἴη" καὶ τὴν 
προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. 22. ΖΔια- 
πορουμένῳ. δὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κράτιστον εἶναι 
τοῖς θεοῖς ἀνακοινῶσαι" καὶ παραστησάμενος δύο 
΄ “ »2.:, [4] (, “Ὁ Ἁ “ Ρ} [ω] 

ἱερεῖα ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ Βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαν- 
Ἁ Θ ον 5 “ - ἢ Ἁ »Μ ἔ ὃ) » Ἁ [4 ᾿ 

τευτὸς ἣν ἐκ Δελφῶν καὶ τὸ ὄναρ' δὴ ἀπὸ τούτου 
- δε. .«Ζ 5 “ ὰ ῷ “ » δ. Ν 

τοῦ θεοῦ ἐνόμιζεν ἑωρακέναι ὃ εἶδεν ὅτε ἤρχετο ἐπὶ τὸ 

συνεπιμελεῖσθαι τῆς στρατιᾶς καθίστασθαι. 28. Κα 

(Ὁ 1.1.1 ΑἃΥ..6. (ὁπ. δ. ππὸεὶ 

18. ἐκ τῆς νικ.Ἴ 861}. γνώμης ἐξόν ὅο., ρογολαηοε. 
46 βϑηίθηϊα ρ]υσίαμη.᾽ ῬΡ, Οἷ, 22. μαντευτὸς] ΒῸΓ ᾧπερ (θύειν) 
ὙΠππ6..11. 12. ες --Ἀοεαντευτὸν ἦν. ΟἿ, ἀμήχανος, 1. 

20. πῆ μὲν] ϑεοαυϊπιγ (8 21.) ἢ. 21; δυνατὴν, ΙΥ͂. 1. 17 ; δικαιο- 
ὁπότε δ᾽ αὖ. Ῥ. ΟἿ. 111. 1. 12. τάτους, δὰ}0. ὃ ὃ τ΄ οἵ. 7616, 677, 
- τυχὸν] Νόοχη. 8050]., ἃ8 παρόν, δηά 1. ἰν, 7, ", 
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ἊὉ 7 

ὅτε ἐξ ᾿Εφέσου δὲ ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταθησόμενος, 
ΓᾺῚ Ἀ 

ἀετὸν ἀνεμιμνήσκετο ἑαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον, κα- 
« 7] 

θήμενον μέντοι, ὥςπερ ὁ μάντις προπέμπων αὐτὸν 
Ν 

ἔλεγεν ὅτι μέγας μὲν οἰωνὸς εἴη καὶ οὐκ ἰδιωτικὸς καὶ 
ὺ - Ν Ν Χ 

ἔνδοξος, ἐπίπονος μέντοι" καὶ γὰρ τὰ ὄρνεα μάλιστα 
5" ,ὔ Γι δ ἊὉ Φ ξ 

ἐπιτίθεσθαι τῷ ἀετῷ καθημένῳ" οὐ μέντοι χρημα- 
5 Ἀ 5» ,ὔ ΝῚ ἈΝ » »᾿ 7 

τιστικὸν εἶναι τὸν οἰωνόν " τὸν γὰρ ἀετὸν περυπετόμε- 

νον μᾶλλον λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. 24. Οὕτω δὴ 
ω “ ν 7] » 

θυομένῳ αὐτῷ διαφανῶς ὁ θεὸς σημαίνει μήτε προςδεῖ- 

σθαι τῆς ἀρχῆς μήτ᾽, εἰ αἱροῖντο, ἀποδέχεσθαι. Τοῦτο 
ς »“ 

μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. 26. .Η δὲ στρατιὰ συνῆλθε, 
ἢ , », « 4 ἴω Ἁ ᾿] Ν “ 5 

καὶ πάντες ἔλεγον ἕνα αἱρεῖσθαι" καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, 

προεβάλλοντο αὐτόν. ᾿Επεὶ δὲ ἐδόκει δῆλον εἶναι ὅτι 
ς 7 ᾿ ͵ 5 ᾿ 7 » Ξ ἘΓΝΝ 

αἱρήσονται αὐτόν, εἴ τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη καὶ ἔλεξε 

τάδε" 
᾽ , [ον Υ ὃ ΝΣ ᾿ ς Ἀ 6 -“ ͵7 

206. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν τιμώμε- 
᾽ Ἁ 7] , 

νος, εἴπερ ὃ ἄνθρωπός εἰμι, καὶ χάριν ἔχω καὶ εὔχομαι 

δοῦναί: μοι τοὺς θεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαθοῦ γε- 
Ἀ -“ Γ᾿] 

νέσθαι" τὸ μέντοι ἐμὲ προκριθῆναι ὑπὸ ὑμῶν ἄρχοντα, 
“Δακεδαιμονίου " ἀνδρὸς παρόντος, οὔτε ὑμῖν μοι δοκεῖ 

7 οὐ » 5», », Ἃ Α “ 7 

συφφέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν 
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(6) ΓΤ. 1. 4. 

25, δεξιὸν] 1. 6. αὖ Ογϊοηέο, 
ααξ Ρίαρὰ ἔο!χ ραϊαθαΐμν. ΟὙοὶ 
ΘὨΪμ ἴῃ δΔΌΒΡΙοΔη60 δορέοηγἹοηθὴι 
βρθοίαθαηῦ ; Ἐοιηδηϊ σὑθγῸ η167γ}- 
αΐοηι, ἰάδοααα ξαπβία Ραϊαδηΐ ατιτο 
δἰηϊδίγα οπβοπῖ. Οἵ, ἤομι. Π. ΧΙ. 
ΒῸῚ . (ἷδ. 46 θεν. 1]. .59. Ἰζ.; οἵ, 
Πιοί. Απί. ρ. 120, Ὁ. 
-- ὥσπερ] (“ἀπαοοϊιμέβοη). “Τη- 

σΟΡὶῦ βουϊρίου 86. 81 ϑ8)] οὕ Υ5 
οϑϑϑὺῦ μέγαν μὲν οἰωνόν κι-τ.λ. ϑδ64 
ΟΌΠι ἴα ΟΥΑΙ ΟΠΘΙὰ 814] ἀυτὶ Ὠᾶ- 
Ὀϊυγατη νἱάθγοῦ, θᾶ ὩΟῚ ΡΥ: - 
σΎα580 ὥσπερ 8664 ΡτΌΡΙΟΥΪ ἔλεγεν 

(8) 1Π|. 1. 14. 

δΔοσοτηπηοᾶανι(. Κὶ, 
- οὐκ ἰδιωτικὸς . .7 “ Ῥεγίαϊπίπρ; 

ἴο οἴποϊαὶ (ποέ μγῖυαΐθ) 5ἰαϊϊοη.ἢ 
10 νὰβ {86 Ὀιτά οἵ “οῦυθ, τότ 
ὙΠΟΙΏ 81} ΠΟΠΟῖ Δα Δα ΠοΥὲν 15 
ἀοεῖνοῦ. ᾿ Οἵ, «Το. 11. Τ. 278: 
ἈΝΕ 3600 κ. δα, ν 111 1:. Ἰόῦπ: 
Οἴἴδη 8. βου]ρίατοα 68ρ16 5αὖ ρογοῃ- 
οα ἀφοη Κιηρϑ᾽ βοθρίγθβ. Ηδτγοά. 
1.195; Ατὐἱϑί. ἄυ. 480. ΟΟΙραΓΘ 
ἃ {κὸ διυριυν ἴῃ ἤομ. Οά. ΧΥ͂, 
100--1 78. 

20. προεβάλλοντο] Τῆοψ ργ0- 
»οϑοᾶ ἴοΥ οἰβούίοη. ΟΕ, 11. 6. 
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»Μ ͵ » ᾽ “ 3 7 ο » ’ 

εἴ τι δέοισθε παρ᾽ αὐτῶν ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ τι νο- 
“- ΄- «ς “-“ Ν - 

μίζω ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο. 27. “Ορῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ 
πατρίδι μου οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες πρὶν 
ἐποίησαν πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν “ακεδαιμο- 

“ Ἁ » -“" ἃ ’ ς ὁ ἃ ἮἯ Ἁ δὲ “ 

νίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας εἶναι. . Ἐπεὶ δὲ τοῦτο 
 π ͵ ᾽ Ἁ 2 ’ “ Ά, » ,ὔ 

ὡμολόγησαν, εὐθὺς ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι 
πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν. Εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν 
ἐγὼ δοκοίην, ὅπου δυναίμην, ἐνταῦθ᾽ ἄκυρον ποιεῖν 
τὸ ἐκείνων ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ, μὴ λίαν ἂν ταχὺ σω- 

Χ ᾽ -» :] “-“ 

φρονισθείην. 29. “ΟἹ δὲ ὑμεῖς ἐννοεῖτε, ὅτε ἧττον ἂν 
στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν, εὖ ἴστε ὅτε ἄλλον 
μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ στασιάζοντα " νομίζω 
γὰρ ὅςτις ἐν πολέμῳ ὧν στασιάζει πρὸς ἄρχοντα, 
τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιαζειν " ἐὰν δ᾽ 
ἐμὲ ἕλησθε, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, εἴ τινα εὕρουτε καὶ 

“- 5 ΄ 

ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχθόμενον. 
- " ΄ 

90, ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα εἶπε, πολὺ πλείους ἐξανίσταντο 
, 

λέγοντες ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿Αγασίας δὲ Σ᾽ τυμφά- 
- » ΝΜ ᾽ -“ 

λιος εἶπεν, ὅτι γελοῖον εἴη" εἰ οὕτως ἔχει, ὀργιοῦνται 
, Ἁ 3.5, ὔ , Ἁ 

Δακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν σύνδειπνοι συνελθόντες μὴ 
΄ “ » 

“Δακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἱρῶνται" ἐπεὶ εἰ οὕτω 
ὅδ Ψ » ΝΜ ᾽ Ἁ “ ς “Ὁ » ς 

γε τοῦτ᾽ ἔχει, ἔφη, οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς 
» [τέ 9 , 5 ῇ 9 “ Ἁ - μι » Γ Ρ 

ἔοικεν, ὅτι ᾿Αρκάδες ἐσμέν. ᾿Ενταῦθα δὴ ὡς εὖ εἰπόν- 
τος τοῦ ᾿Αγασίου ἀνεθορύβησαν. : 

51. Καὶ ὁ Ἐενοφῶν, ἐπεὶ ἑώρα πλείονος ἐνδέον, παρ- 
᾽ Ἶ -“ 

ελθὼν εἶπεν" ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἔφη, ὡς πάνυ εἰδῆτε, 
(Ὁ ΓΤ. ν. 20. 

20. οὐ πάνυ τι] Νοΐ τϑγν 5αἴε ἴῃ 
αηψινσῖδο; μείωσις ἰογ ποέ αἑ αἱ Ξαἴο. 

27. ὁμολογεῖν ὅ:6.}1] ὅ66 {Π6 
ἴδγτηβ οὗ ρϑᾶςβ. Ηδ]]. 11. 11, 20. 

28. ἄκυρον ποιεῖν] ΤῸ πη8Κ6. 
νοϊά -οὐ- Δα που ; ἐο ἐπυαϊϊαέθο 
--δοί αϑι(16. 
- μὴ...ἂν σωφρ.1 ἊΑν ΤοίοΓ5 

ἴο ἴπ6 Ῥγθοθάϊηρ οοπαϊ θη εἰ δο- 
κοίην. 1618, 814, ο. 7 λαῦο ἐδῖξ αρ- 
»γολοηβίοη, ἐλμαΐ 1 βηομία ὅθ νοῦν 
φμϊολίψ δοϑογοά. Οἵ. ΠΠ. ν. 8, η. 

31. πλείονος ἐνδέον) Τλαΐ (ἐλθ 
Οα86) γοργά τλοῦ (ἴο Ὧδ 5814), 
“σταυϊογὶ αἰΐχμα γαξίοπο (ΤΠ) δὶ }υβϑα 
Ῥγδίθηΐο) θφογθ.᾽ Κα. 
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" , ἀ Ὶ. ᾿ ΄ ᾿ ΄, 5: ΡῈ ΓΙ ὙΑ . 
ὀμνύω ὑμῖν θεοὺς πάντας καὶ πάσας, ἢ μὴν Ἐ ἐγώ, ἐπεὶ 

᾽ 

τὴν ὑμετέραν γνώμην ἠσθανόμην, ἐθυόμην εἰ βέλτιον 
- ᾽ Ἁ εἴη ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχήν, καὶ 

ἐμοὶ ὑποστῆναι" καί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς 
ζ΄. ᾿ “ ͵ 

ἐσήμηναν ὥςτε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι [ταύτης] 
τῆς μοναρχίας ἀπέχεσθαί με δεῖ. 82. Οὕτω δὴ Χει- 

’ ς ἴω 7 Ζ ᾽ Ἁ ς , ρίσοφον αἱροῦνται. Χειρίσοφος δέ, ἐπεὶ ἡρέθη, παρ- 
ελθὼν εἶπεν" ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε. Ἐε- 
[ο͵ , »Μ ᾽ 7 ᾽ Ν «ς ῇ ς ᾿ 

νοφῶντα μέντοι, ἔφη, ὠνήσατε οὐχὶ ἑλόμενοι" ὡς καὶ 

νῦν “4 ἐξυππος! ἤδη διέβαλλεν αὐτὸν πρὸς ᾿Αναξίβιον, 
ω, }] ΄ ἃ ΄ 2 ἴω » Ν 4 «ς Ν 

ὅ τι ἐδύνατο, καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν συγάζοντος. Ὃ δὲ 
»᾿ “- ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον συνάρχειν ἐθε- 
λῆσαι Δαρδανεῖ ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος, ἢ 

ἑαυτῷ Δάκωνι ὄντι. 853. ᾿Επεὶ μέντοι ἐμὲ εἵλεσθε, 
»ἤ᾿ Ἄ) .0 ᾿ , [χὰ Ἃ ΄ Ε “Ὁ Ρ] Ὰ ἔφη, καὶ ἐγὼ πειράσομαι ὅ τι ἂν δύνωμαι ὑμᾶς ἀγαθὸν 
ποιεῖν. Καὶ ὑμεῖς οὕτω παρασκευάζεσθε ὡς αὔριον, 
ΥΝ “ 3 3 ΄ ς Ν “ "7, ει ΝᾺ 4 

ἐὰν πλοῦς ἢ, ἀναξόμενοι" ὁ δὲ πλοῦς ἔσται εἰς Ηράκ- 

λείαν" ἅπαντας οὖν δεῖ ἐκεῖσε πειρᾶσθαι κατασχεῖν " 
3.» “ 

τὰ δ᾽ ἄλλα, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, βουλευσόμεθα. 

(Ὁ Π. ἢἱ. 96. 

- ὀμνύω] ΟΥ, {ῃ6 ἔοι συμ- 
μιγνύουσι. ΤΥ. νἱ. 24. 

82, ὁ δ᾽ ἔφη] “ ΠοΧΊΡρρΡα5 ἰπ06}]}- 
σιθαγ.᾿ Β. αὐτὸν --Ξ ΧοΠΟΡΠΟη. 
- ἢ ἑαυτῷ. (Οἵ. Υ. 1. 15) Τι- 

τηδϑῖομ βιιοοΘΘα6α ἴο ἐπ6 σοτητηδπα 
οὗ ΟἸδαγομα5᾽ αἰνίβίοη (111. ἱ. 47), 
ἃπα, αὖ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ϑαροοβίίοη, 
Βῃαγοα τυ] Πΐπὰ {Ππ6 σοπιπιδηᾷ οὗ 
1Π6 τοῦ -ουάτα (111... 57.) Πα 
Ῥγδίθηβίοηῃ Ποχίρριβ μδα ἴο {115 

(Ὁ Υ. ἰ. 15. 

σΟΙηἃ ἀο65 ποῦ ἃρρθαῦ. Ηβ 
5688 ἴο ᾿ἰηϑππαίθ [πα΄ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 
δα 1ηἰουίογθα ἴῃ ἔανουν οἵ ΤΙτηᾶ- 
5100, ἴῃ ἴΠ6 ΠΟΡ6 οἵ ρδίῃϊηρ 8Π 
ἰπῆπθηοθ οὐδὺ ΟἸΘ ΓΟ 8᾽ αἰν]ΒΊ 0 
(φτοῦ ]ν Ιᾶγρα, 566 1. ἰν. 7), ἀπ 
ΘΙΩΡΙ Ιου ηρ; 1Ὁ ἴῃ ἃ γγᾺν ᾿Π] Τ]ΟῈΒ ἴο 
δ ραγίδη 1ηςο θβύβ. 

88, κατασχεῖν] (861]. ναῦς) οδ5 
αρρεοίϊογο. Οἵ. Ἠοτοα. Υ11. 188. 
Κ. 
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ΘΑΡΟΤ πὸ ΑΕ 

1. ᾿Εντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπ- 
λεον καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ τὴν γῆν. Καὶ παρα- 

ἤ 5 , ͵ » ΄ Ὺ ΓΑ » «ς 

πλέοντες ἐθεώρουν τήν τε ᾿Ιασονίαν ἀκτήν, ἔνθα ἡ 

᾿Αργὼ λέγεται ὁρμίσασθαι, καὶ τῶν ποταμῶν τὰ στό- 
ματα" πρῶτον μὲν τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτα δὲ τοῦ 
Ἴριος, ἔπειτα δὲ τοῦ “ἄλυος, μετὰ [δὲ] τοῦτον τοῦ 

Παρθενίου " τοῦτον δὲ παραπλεύσαντες ἀφίκοντο εἰς 
ς 

Ἡράκλειαν, πόλιν “Ἑλληνίδα, Μεγαρέων ἄποικον, 
οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ: 3. Καὶ ὡρμέ. 

Ἁ “-“ 3 ͵ 9.6 ᾿ Η ΕΒ ’ σαντο παρὰ τῇ ᾿Αχερουσιάδι Χεῤῥονήσῳ" ἔνθα λέ- 
ὁ 51 4 [ 2 3, “ ΄ὔ “ 

γεται ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι 
κὺ » Ἀ - ὃ ᾽ὔ -“ Ψ΄΄' Ἁ 4θ, 

ἡ νῦν τὰ σημεῖα δεικνύουσι τῆς καταβάσεως, τὸ βάθος 
πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια. 8. ᾿Ενταῦθα τοῖς “Ελλησιν ω) Ω) 

ε ἴω 

οἱ Ηρακλεῶται ξένια πέμπουσιν, ἀλφίτων μεδιμνους 
, Ἁ » 7 , εΥ “ τριςχιίλίους καὶ οἴνου κεράμια διςχίλια καὶ βοῦς 

"» ἈΝ - -» " 3 “-“ -“ ς 

εἴκοσι καὶ οἷς ἑκατόν. ᾿Ενταῦθα διὰ τοῦ πεδιου ῥει 
, ’ ΕΙΣ [ ΄ δύ 40 

ποταμός, Λύκος ὄνομα, εὖρος ὡς δύο πλέθρων. 
4, Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν ὃ 

Ἁ ,ὔ ’ Ν “ Ἃ Ἂ, ΄ 
λοιπὴν πορείαν πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν 

Ἁ - }] “ , 7 ᾿ Χ " 
χρὴ πορευθῆναι ἐκ τοῦ Πόντου. ᾿Αναστὰς δὲ Λύκων 
3 Ν 3 7 ’ ε 5 “- - 

Αχαιὸς εἶπεν - Θαυμάζω μέν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρα- 

(Ὁ ἘΠ. 5ῚΣ 

"δ. ὁ 

4 
! 
4 

1. ἀκτήν] ορίϊοο ἴοτ ἄκραν. Υ͂. ν. ὅ. Ἵ 
Οὗ. Ἐτῆ. ὅϑόρῃ. (ΕἘα. Τ. 184. .2α- --- Μαριανδυνῶν] Οἵ. ΒΙοτηΐ, 
50η᾽8 Ῥγογιοηΐουψ, σϊϊῃ ὑΠ6 τοῦ Ῥοῦβρ, Ὁ. 189. 
ΤΠογπηοάομῃ, [τ|5, ἃἀηα Ηαϊνβ, πδᾶ 
Ῥδθὴ δΙγοδαν Ραββα ἴῃ ἐδ νονγᾶρθ 
Ὀαίνγθθη Οοίγοτα ἃπα ΞΊΠΟΡΘ ; [Π86 
ΘΥΓΟΥ͂ 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀπα ἰο ἰπξεοτρο-: 
Ἰαϊοη. 
- Ἡράκλειαν] (Εγοχ!) Ῥοηέξ- 

σαι, τὴν ἐν Πόντῳ. Ατίβίοί. ΡΟ]. 

2. ἐπὶ τ. Κέρβερον] Τὸ ἵεοέολ 
Οεγϑογαιβ. Οἵ. Υ. 1. δ, ἐπὶ πλοῖα. 
Τυο 1- ΝΥ, 

4. τῶν στρατηγ.} “ἷἴ πΌΠΑΘΓΙ δὲ 
ΟἿ ρΈΠΟΓΑΪβ, ἐμαὶ ἄο.᾽ ΟΥ̓, 7616. 
495, ΟΡ 5. 2 ; ἄτῃ. Τῆῇυς ὟΙΠΠ]. 14; 
Μαίι. 878, ΟΠ. 
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τηγῶν ὅτι οὐ πειρῶνται ἡμῖν ἐκπορίζειν σιτηρέσιον" 
τὰ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ" γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν 
ἡμερῶν σιτία" ὁπόθεν δ᾽ ἐπισιτισάμενοι" πορευσόμεθα 

3 »Μ Μ ᾿ Ἁ 5 " » - Ἁ ς 

οὐκ ἔστιν, ἔφη. Ἐμοὶ οὖν δοκεῖ, αἰτεῖν τοὺς Ηρακ- 
, ἐφ Ὡς Ἃ 7 “ “ 

λεώτας μὴ ἔλαττον ἢ τριςχιλίους - Κυζικηνούς. ὅ. 

"ἄλλος δ᾽ εἶπε, [μηνὸς μισθὸν] μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους" 
ΠῚ: , , » , , ς “ “ καὶ ἑλομένους πρέσβεις αὐτίκα μάλα, ἡμῶν καθημένων, 

πέμπειν πρὸς τὴν πόλιν καὶ εἰδέναι ὅ τι ἂν ἀπαγ- 
γέλλωσι, καὶ πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 6. ᾿Εντεῦθεν 

᾽ , “4 “ Ν , [τ 

προὐβάλοντο πρέσβεις, πρῶτον μὲν Χειρίσοφον, ὅτι 
ΝΜ [ ΜΗ Ν 6 δὲ δ Ά, Μ- “ τε ς δὲ ἄρχων ἥρητο" ἔστι οὗ καὶ Ἐενοφῶντα" οἱ δὲ 
ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο: ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει μὴ 
ἀναγκάζειν πόλιν ᾿Ελληνίδα καὶ φιλίαν ὅ τι μὴ αὐτοὶ 
ἐθέλοντες διδοῖεν. ἴ. ᾿Επεὶ δ᾽ οὖν οὗτοι ἐδόκουν ἀ- 

, - 7 Γ΄ 3 Ἁ ἃ 

πρόθυμοι εἶναι, πέμπουσι Δύκωνα ᾿Αχαιὸν καὶ Καλ- 

λίμαχον Παῤῥάσιον καὶ ᾿4γασίαν Σ᾽ ττυμφάλιον. Οὗτοι 
ἐλθόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα " τὸν δὲ Δύκωνα ἔφασαν 
καὶ ἐπαπειλεῖν, εἰ μὴ ποιήσαιεν ταῦτα. 8. ᾿Ακού- 
σαντες δ᾽ οἱ ἩΗρακλεῶται βουλεύσεσθαι ἔφασαν" καὶ 

εὐθὺς τά τε χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν 
ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν, καὶ αἱ πύλαι ἐκέκλειντο καὶ 
- ἡ “ “ Ὁ 2 , 

ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 

9. ᾽Εκ τουτου οἱ ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς 
ἠτιῶντο διαφθείρειν τὴν πρᾶξιν" καὶ συνίσταντο οἱ 
᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αχαιοί' προειστήκει δὲ μάλιστα 
αὐτῶν Καλλίμαχός τε ὁ Παῤῥάσιος καὶ Λύκων ὁ 
᾿Αχαιός. 10. Οἱ δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν 

Ὁ) Π. ἢ. 12. (8) 1. ν. 7. 
- ὁπόθεν. .. οὐκ ἔστιν] Νοῖι οδὲ το. ΖΞ π. 1Π. 586; 5ΞυΡ. Υ. νἱ.. 6. 

πηᾶο, ἄς. ΟἿ. 11. ἵν. ὅ. 8. ἀνεσκεύ. Ῥαοζεοά-ερ ἀμπὰ το- 
0. ἀναγκάζειν πόλιν (ἐκεῖνο) τηογαᾶ. 

ὅ τι μὴ ἅἄς.1 ΕῸΓ ἀναγκάζ. ἢ “--- τ. ἀγορὰν] --Ξ τὰ ὥνια, οΥ̓τὰ 
ἄου]α 8οο., οἵ. Μαίξ. 418. Οοιηὴρ. ἐπιτήδεια. Μιά6 Ογτ. ΥὙἹΙ. ἢ. 25; 
φιυϊα ποὸπ τηοτία]ϊα οογὶ Ῥοοίογα, Τῇυσ. 1. 18, 
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εἴη ἄρχειν [ἕνα] ᾿Αθηναῖον Πελοποννησίων καὶ Δακε- 
δαιμονίων, μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενον εἰς τὴν 
στρατιάν" καὶ τοὺς μὲν πόνους σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ 

΄ ΜΝ) Ἁ “ Ἁ ’ὔ 

κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν σφων κατειρ- 

γασμένων " εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους ᾿Αρκάδας 
καὶ ᾿Αχαιούς: τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν εἶναι" 

Ἁ εὖ Ἁ “Ἢ »- θ , ς [ πὶ “- [χά 

καὶ ἦν δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπερήμισυ ὁ τοῦ ὅλου στρα- 
τεύματος ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοί. 11. Εἰ οὖν σωφρο- 
νοῖεν, αὐτοὶ συστάντες καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι ἑαυ- 

τῶν καθ᾽ ἑαυτούς τε ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο, καὶ 
πειρῷῶντο ἀγαθόν τι λαμβάνειν. 132. Ταῦτ᾽ ἔδοξε" 

ν. Γ 'Χ, “ »Μ 6 εὐ ᾽ » -“ καὶ ἀπολιπόντες Χειρίσοφον εἴ τινες 5 ἦσαν παρ᾽ αὐτῷ 
᾽ “ 

Αρκάδες ἢ ᾿Αχαιοί, καὶ Ἐενοφῶντα, συνέστησαν" καὶ 
Ἁ ς - ε “ ; ’ Ἀ 5 

στρατηγοὺς αἱροῦνται ἑαυτῶν δέκα" τούτους δὲ ἐψη- 
φίσαντο ἐκ τῆς νικώσηςἷ ὅ τί δοκοίη τοῦτο ποιεῖν. 
ς ᾿ Ξ- Με Ν ᾽ ᾿ ͵ . Ν 
Η μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ ἐνταῦθα κα- 

΄ ς ΄ “ πον ,. δ ἅν τὸ 
τελύθη, ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς ἠρέθη. 

- 5 ΄ -Ὁ) ᾽ 3 -“ 

18. Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετ᾽ αὐτῶν τὴν. 
, -“ , «“ » ΄ - 

πορείαν ποιεῖσθαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλέστερον εἶναι 
ἢ ἰδίᾳ ἕκαστον στέλλεσθαι" ἀλλὰ Νέωνξ ἔπειθεν 

᾽ Ἁ ς Ἁ ’ » ΄ “ Ἷ 

αὐτὸν καθ᾽ αὑτὸν πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισόφου 
[ἡ Κλέ ὃ ς 5 Β ζ ’ ς Ἁ φαί ’, 

ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐν Βυζαντίῳ ἁρμοστὴς φαίη τριήρεις 
ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα" 14. ὅπως οὖν μηδεὶς 
μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ οἱ αὐτῶν στρατιῶται ἐκ- 
πλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα συνεβούλευε. 

Καὶ Χειρίσοφος, ἅμα μὲν ἀθυμῶν τοῖς γεγενημένοις ἢ 
Ὄ ᾿ 

ἅμα δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει 
Ε "»" -“ “ , --- -“ ᾿ »“ 

αὐτῷ ποιεῖν ὅ τι βούλεται. 1. Ἐενοφῶν μὲν ἔτι 
ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς τῆς στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι " 

, Ἀ » -“ “»“ε ’ «ς -“ Ἁ “ 

θυομένῳ δὲ αὐτῷ τῷ ᾿Ηγεμόνι ᾿Ηρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ 
(Ὡ 1.1. (ΘνΥ..8.. (τ. 18... (ὦ γ π 536. 
14, αὐτοὶ] Νξοη ἂπᾶ ΟἸἰτῖβο- “--- αὐτῷ. (ἐπιτρ.)  Αοπορ λοπέϊ, 

ΡΒιιβ᾽ τοιηδί πἴηρ ΓΟ]]ΟΥΤΕΙ8. Ζ. Ἡ. Β.; οαογοϊξεϊ, ὃ. 
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πότερα λῷον καὶ ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι 
- “ Ἃ 

τοὺς παραμείναντας τῶν στρατιωτῶν, ἢ ἀπαλλάττε- 

σθαι, ἐσήμηνεν ὁ θεὸς τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσθαι. 
-“" ᾽ 

16. Οὕτω γίνεται τὸ στράτευμα τριχῇ Αἀρκάδες μὲν 
ν» ἃ , ΕΝ ,, Φ “- 7 

καὶ ᾿Αχαιοὶ πλείους ἢ τετρακιςχίλιοι, ὁπλῖται πάντες " 

Χειρισόφῳ δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς τετρακοσίους καὶ 
’ Ἀ Χ ᾽ ς ,ὔ ς 7 

χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς ἑπτακοσίους, οἱ Κλεάρχου 

Θρᾷκες " Ἐενοφῶντι δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς ἑπτακοσίους 
καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους " ἱππικὸν 
δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμφὶ τοὺς τετταράκοντα ἱππέας. 

17. Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες, διαπραξάμενοι πλοῖα 
Ν [ «ς [ω] “ ῇ “ 3 ΄ 

παρὰ τῶν ᾿Ηρακλεωτῶν, πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ἐξαί- 
φνης ἐπιπεσόντες τοῖς Βιθυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα" 

ἈΝ ,ὔ » ΄ , ᾿ , 

καὶ ἀποβαίνουσιν εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ μέσον πως 

τῆς Θράκης. 18. Χειρίσοφος δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πό- 
λεως τῶν Ἡρακλεωτῶν ἀρξάμενος πεζῇ ἐπορεύετο 

Ν [ ΄ 3 ἣι Ν 2 Ἁ , δεν 

διὰ τῆς χώρας" ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θρᾷκην ἐνέβαλλε, 

παρὰ τὴν θάλατταν ἤει" καὶ γὰρ ἤδη ἠσθένει" 19. 
Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς 

“- ᾿, Θράκης καὶ τῆς Ἡρακλεώτιδος, καὶ διὰ μεσογαίας 
ἐπορεύετο. 

ΑΝ ΤΠ (018ῸΎῪ. ΟΑΡ, 1. 

[Ὃν μὲν οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ 
παντὸς κατελύθη καὶ τῶν ᾿Ελλήνων τὸ στράτευμα 
ἐσχίσθη, ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται.] 32. "Ἔπραξαν δ᾽ 

10. Τπ6 στο] ἔογτοθ οὗ πορ- Ὑ. υἱϊ. 10. 
165 ἃπα ρεϊζαξίβ 15 ἤθτα βἰδίβα δ 17. τῆς Θράκης] «49ἑαξὶο ΤΉτδΟΟ, 
8140. ϑ΄ποο {πὸ τουῖον αὖ σθγαβθβ ὁ, ε. ΒΙ γα. Οἱ, ΥἹ. ἵν. 1. 
(Ὁ. 1. 8}, μεσ μαὰ Ὀβδῃ ἃ 586- 1. ὃν μὲν] ΤῊΙΒ 56οίοη 15 ννἂηΐ- 
Τῖουβ 1οϑ8 ἷπ ἐπ Μοββυποθοῖδῃ ἰπρ' ἴῃ βθυεγα! Μ55. Τὴ ὙΠῊ 
δουπίγυ (Υ͂. ἰν. 16), Ὀ6β1468 {παῦ ΒΟῸΚ οὗ ϑβοπὶα βαϊίίϊομβ Ὀδρὶπη5 
ἴπ [Π6 ΌΓΔΥ ΠΘΔΓ ΟΕΓαΞβαΒ : υἱὰθ ΠΕΓΙΘ. 
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αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. Οἱ μὲν ᾿Αρκάδες, ὡς ἀπέβησαν 
νυκτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύονται εἰς τὰς πρώτας 
κώμας, στάδια ἀπὸ θαλάττης ὡς τριάκοντα. ᾿Επεὶ δὲ 
φῶς ἐγένετο, ἦγεν ἕκαστος ὁ στρατηγὸς τὸν αὑτοῦ λόχον 
5 Ἁ ’ « ὔ Ἁ , ᾽ “ 5 ’ ’ 

ἐπὶ κώμην : ὁποία δὲ μείζων ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους 
- 

ἦγον οἱ στρατηγοί. 8. Συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς 
ἃ ’ ,ὔ Φ ’ ἘΠ 12 Ψ ὔ 3 7 

ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσθαι" καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόν- 

τες ἀνδράποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ 
περιεβάλοντο. 

4, Οἱ δὲ Θρᾷκες ἠθροίζοντο οἱ διαφεύγοντες " πολλοὶ 
δὲ ὃ Υ͂ Ἁ “᾿ «- , 2 ᾿ -“ - ἐ διέφυγον πελτασταὶ ὄντες ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν τῶν 
χειρῶν. ᾿Επεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ 

΄ “ ὐϑς, ἡ “ ᾽ 4 -“ » Σ μίκρητος λόχῳ, ἑνὸς τῶν ᾿Αρκάδων στρατηγῶν, ἀπι- 
“ » » Ἁ ’ 8 ἃ ἈΝ ᾽7 

όντι ἤδη εἰς τὸ συγκείμενονἃ καὶ πολλὰ χρήματα 
ἄγοντι, ἐπιτίθενται. ὅ. Καὶ τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα 
πορευόμενοι οἱ Ελληνες " ἐπὶ δὲ διαβάσει χαράδρας 
τρέπονται αὐτούς" καὶ αὐτὸν μὲν τὸν Σ᾽ μίκρητα ἀπο- 
κτιννύασι, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας - ἄλλου δὲ λόχου 

τῶν δέκα στρατηγῶν, τοῦ ᾿Ηγησάνδρου, ὀκτὼ μόνους 
κατέλιπον " καὶ αὐτὸς ᾿Η γήσανδρος ἐσώθη. 6. Καὶ οἱ 
5} χ ᾿ Ν ΕἸ ΕᾺ ᾿ ΄ εῇ 
ἄλλοι μὲν λοχαγοὶ συνῆλθον, οἱ μὲν σὺν πράγμασιν, οἱ 

δὲ ἄνευ πραγμάτων" οἱ δὲ Θρᾷκες, ἐπεὶ εὐτύχησαν 
κ᾿ Ρ Ρ. , ᾽ ΄ ᾿ »,ἕ 

τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους καὶ συνέλε-᾿ 
Σ . ΄ ΄-“ , πὴ ἊἊ Ν᾿ , ’, Ἱ ᾿ 

γοντο ἐῤῥωμένως τῆς νυκτός. Καὶ ἅμα ἡμέρᾳ κύκλῳ 
περὶ τὸν λόφον, ἔνθα οἱ “Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο, 

δ ς 

ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελτασταί, καὶ ἀεὶ 

πλείονες συνέῤῥεον " 7. καὶ προςέβαλλον πρὸς τοὺς 

() 8 8. 

“ἴω 

Ἵ 
ἤ 

8. συνεβάλοντο] ' Οοησοηὶέ πίον ΤΥ. 25 ; Ξὰρ. Υ. γνἱϊ. 17. 
605 ἦ ἐωπιμίο.᾽ Κι. 8. τρέπονται ὅ; Ἰῤχϊοξ Θρέκαν 

4. οἱ διαφεύγοντες] ᾿ Ευπρά ΤΈοΓα 15 ἃ ομδησα οὗ Βυθ]εοῦ. 

Δ' 

οἰαρδὶ οἱ αὐλπο ζμρίοηέε5.᾽ Ῥ.)--- ὙΥἹΠ. π. 3. 
δαυϊναϊθηῦ το ἃ βυρδί. 7Τὴθ ἡεισὶ- θ. οἱ μὲν σὺν πράγμ.] ει δέοι, 
ἐΐυοε. Οἵ, ΤΒαο, 1Π|. 40, ἀηα ᾿πῇ., ἐφ» αἰϊὲ, αἰϊὲ πιιῖϊο ποσοέϊο.᾽ Τιοὰποῖ,, Ἷ 

ἐ΄. 

μἡ 



8----Ἰ.] 18. ΥἹ. ΟΑΡΌΤ 1Π. (ΟΑΡ.1. 25] 

“Ὁ Ν ἠ 7 ῇ 

ὁπλίτας ἀσφαλῶς " οἱ μὲν γὰρ “Ελληνες οὔτε τοξότην 
͵ 

εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε ἱππέα" οἷ" δὲ προςθέοντες 
“-“ 5 

καὶ προςἐλαύνοντες ἠκόντιζον " ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, 
Ἁ 

ῥᾳδίως ἀπέφευγον " ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίθεντο. ὃ. Καὶ 
“Ὁ “ “ Υ̓ τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς " ὥςτε κινη- 

θῆ 5 ὃ », ᾽ -“ 7 Ρ] ᾿Ἶ λ, “Ὁ Ο ἤναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευτῶντες 
“- “ 2 ἃ καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷκες. 9. ᾿Επεὶ 

δ᾽ » ΄ μἾ φ ὃ , )" δῶ ᾿ ᾿ Ἁ 
ἀπορία πολλὴ ἣν, διελέγοντο περὺ σπονόων" καὶ τὼ 

“ ᾿] , 6 

μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δ᾽ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ 
»-»" }] ΄ “ « ᾿ς }] 2 2 ΄ 

Θρᾷκες αἰτούντων τῶν ᾿Ελλήνων: ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ 
» τὰ Ἂ, ὃ) [οὶ :] ὃ “ ΜΕ ἴσχετο. Τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οὕτως εἶχε. 

» ι ᾿ 10. Χειρίσοφος δέ, ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ 
θάλατταν, ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. Ἐενοφῶντι ἃ 

Ν οὖ “ ὔ{ 7 Φ. ἃ - δὲ διὰ τῆς μεσογαίας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προκατα- 
΄ εῚ 7 , , θέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. 

Καὶ ἐπεὶ ἤχθησαν παρὰ Ἐενοφῶντα, ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ 
Ὑ » ,ὔ ΕΙΣ ς “ 

που ἤσθοντο ἄλλου στρατεύματος ὄντος ᾿Ελληνικοῦ. 

11, Οἱ δὲ ἔλεγον πάντα τὰ γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πο- 
λιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἱ δὲ Θρᾷκες πάντες περι- 

ἄ εν ᾿] ͵ 5 “Ὁ Ἁ Ἁ ᾽ θ ἐς κεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. ᾿Ενταῦθα τοὺς μὲν ἀνθρώ- 
ων 53 

πους τουτους ἐφύλαττεν ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν 
ὅπου δέοι" σκοποὺς δὲ καταστήσας πἰρθλεξε τοὺς 
στρατιώτας καὶ ἔλεξεν" 

12, "άνδρες στρατιῶται, τῶν ᾿Αρκάδων οἱ μὲν τεθ- 
μοὶ « Χ Χ ἌΝ ΄ Ν ΚΟ ΨᾳΕ 

νᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. 
, νκ 3.5 - 3 “ ΞΟ δ πρὶ 53 

Νομίζω δ᾽ ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι 
οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων πολεμίων, 

Ψ Ν ΕΣ , ς ΄ ΠῚ ΔΌΣ ς 
οὕτω δὲ τεθαῤῥηκότων. 18. Κράτιστον οὖν ἡμῖν ὡς 

(0) 1Π-τν. 4: [6} ἘΝ. γ- 16. (ΕΠ τ 20. 

9. ὡμολόγ: αὐτοῖς] “ΤΖηΐογ 586 οοη-ὀ --- ἴσχετο] Οηἡ ἐδὶθ ροῖηΐ [ῃ6 
φοπογαΐ.᾽ Ῥ. ποροίαίίοη δέορρμοα---ΟΥ, ἐλ ηιαέ- 
- οὐκ ἐδίδ.}) Ταγο ποϊτογηί. ἔ6γ ἤπμηρ. 
ΠΤ ἘΓῚ. κ΄ ̓  πῇ γῇ. 1, 7. 



252 ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [14--ἰ:17. 
΄ - - » , [τ 8 3. ὰ “Ὁ 

τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως, εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, 
ἢ 2 , ’ὔ .. Ἁ , , , 

σὺν ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι λειφθέντες μόνοι 
καὶ κινδυνεύωμεν. 14. Νῦν [μὲν] οὖν στρατοπε- 
δευώμεθα προελθόντες, ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι εἰς τὸ 
δειπνοποιεῖσθαι" ἕως δ᾽ ἂν πορευώμεθα, Τιμασίων 
ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς, καὶ σκο- 
πείτω τὰ ἔμπροσθεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάθῃ. 1. Παρ- 
ἔπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνητῶν ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς 
τὰ πλάγια καὶ εἰς τὰ ἄκρα, ὅπως, εἴ πού τί ποθεν 
καθορῷεν, σημαίνοιεν " ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα, ὅτῳ 
ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ: 16. ἩΗἩμεῖς γὰρ ἀποδραΐίημεν 
ἂν οὐδαμοῦ ἐνθένδε: πολλὴ μὲν γάρ, ἔφη, εἰς .Ηρά- 
κλειαν πάλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν 5 
διελθεῖν" οἱ δὲ πολέμιοι πλησίον: εἰς Κάλπης δὲ 

’, », , » ͵ 53 5 “4 

λιμένα, ἔνθα Χειρίσοφον εἰκάζομεν εἶναι (εἰ σέσωσται), 

ἐλαχίστη ὁδός - ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖά ἐστιν 
4 » 4 ῇ Χ Ε] “ 30. “Ὁ οἷς ἀποπλευσούμεθα" μένουσι δὲ αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς 

ς Ω͂ 2 Ἁ ᾿ 5 ἠδ ““ δὲ ΄ ἡμέρας ἐστὶ τὰ ἐπιτήδεια. 17. Τῶν δὲ πολιορκουμένων 
ἀπολομένων, σὺν τοῖς Χειρισόφου μόνοις κάκιόν ἐστι 
διακινδυνεύειν ἢ, τῶνδε σωθέντων, πάντας εἰς ταὐτὸν 
ἐλθόντας κοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι. ᾿Αλλὰ χρὴ 
παρασκευασαμένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι, ὡς νῦν ἢ 

᾽ »"».ψΨΦ “ » Ἅ , » 5 ΄ 

εὐκλεῶς τελευτῆσαι ἐστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργασασ- 
(6) Υ͂Ι. νἱ. 38. 

14. ὅσον ἂν δ. 80 ἔαγ---αϑο γιὰν Μϑ5. (μένουσι τέ. Ὦ. ἃ 1,..}ὺ Το 

ΝΥΝ ὐ  ἐ  δλιλδουυ»υνννννα, νδδνα πϑιονν.. 

ἐν. ΧΥΝ τς "-»» αὐ τ, 

ᾷ 

ὧν 
ὍΣ 

ἘΣ ΤΟΥ ΨΝΝ 
δοοθηὶ ὦοϑί ϑδεϊέοα 707 ἑακίηρ 5μρ- 
2ΟΥ͂, ἵ. 6. Ὀδΐοτα θδῖηρ δβχ ῃαυβίβα. 
ν. 
- ἐφορῶν] Κρορίηρ τι ἴπ, βἰσῆΐ. 
15. καίειν ἅπαντα] ΤῊ οχίθηϊξ 

οὗ ἴ[ῃ6 ἀεσναβίαϊίοη ττὰβ ἱπίθπαθα 
ἴο σῖγα [Π6 βῃθιῦ 8η δχαρρογαίθα 
ἰάθα οὗ {η6 βίγθριῃ οὗ {ῃ6 1π- 
νδαϊηρ' δυτην. 866 ὃ 19, 20. 

10. οὐδαμοῦ] ὅ66 8 28. 
-- ἐκεῖ μὲν οὔτε... μένουσι δὲ ἢ 

σομβίγποίϊοἢ5 βθοῖὴ 0 Ὀ6 ὈΪοπαρά, 
ΟΠ6, ἐκεῖ οὔτε πλοῖά ἐστι... οὗὐτε 
ἐπιτήδεια.----ηα Δηοίῃου, ᾿η πο 
ἴπ6 οἰαιβοβ ἃ 6 ορροβθᾶ ἴο βοὴ ἶ 
οἴμοῦ ὉὈΥ μὲν ἃπᾶ δέ,---ἐκεῖ ἀπο- 
πλευσουμένοις μὲν (ἡμῖν) οὐκ ἐστι 
πλοῖα,---κένονσι δὲ ἄα. ᾿ 

17. σωτηρίας ἔχεσθαι] ΤῸ ἰαψ 
λοϊά ς; αἷπι αἱ δοοιγίπ. Δεϊἶ, 
530. ; 

. 



18---23.} 118. ΥἹ. ΟΑΡΌΤ' ΠΙ. (ΟΑΡ. 1.) 2538 
’, 

θαι “Ἑλληνας τοσούτους σώσαντας. 18. Καὶ ὁ θεὸς 
ἃ Ἁ 

ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλέον 
ω “ ΄ - 

φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται" ἡμᾶς δέ, τοὺς ἀπὸ 
“- , "» 

θεῶν ἀρχομένους, ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι. 
᾿Αλλ᾽ ἕπεσθαι χρὴ καὶ προςέχειν τὸν νοῦν, ὡς ἂν τὸ 
παραγγελλόμενον δύνησθε ποιεῖν. 

19. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. Οἱ δὲ ἱππεῖς, διασπειρο- 
μενοι ἐφ᾽ ὅσον καλῶς εἶχεν, ἔκαιον ἢ ἣ ἐβάδιζον ἢ" καὶ οἱ 
πελτασταὶ ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαιον πάντα 

Ἂν 

ὅσα καύσιμα ἑώρων " καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινι παρα- 
λειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν " ὥςτε πᾶσα ἡ χώρα αἴθεσθαι 
τ ἢ ὌΝ ͵ . 5 ς " Ἀγαο, οἶδ᾽ 
ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. 20. ᾿Επεὶ δὲ ὥρα 

5 ’ 5 γε 

ἣν, κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, καὶ τά 
Α Ἂ 

τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς τεττα- 
5 -“" 

ράκοντα σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα πυρὰ 
Ἂ 

ἔκαιον. 21. ᾿Επεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλθη 
τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. Καὶ τὴν μὲν νύκτα 
φυλακὰς ποιησάμενοι ἐκάθευδον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ σαμ ; ; μ Ὦ Ὠμέρᾷᾳ, 

’ - “ ς ᾽ ῇ 

προςευξάμενοι τοῖς θεοῖς καὶ συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην, 
3 ͵΄ γὼ 7 ΄ ς , Ν Ν 
ἐπορεύοντο ἡ ἐδύναντο τάχιστα. 22. Τιμασίων δὲ καὶ 

- Ἁ 

οἱ ἱππεῖς, ἔχοντες τοὺς ἡγεμόνας καὶ προελαύνοντες, 

ἐλάνθανον αὑτοὺς ἔπὶ τῳ λόφῳ γενόμενοι ἔνθα ἐπο- 
- 6 ᾿ » ς “Ὁ ὦ Ν 

λιορκοῦντο οἱ “Ελληνες.ς Καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε τὸ 
φίλιον στράτευμα οὔτε τὸ πολέμιον, (καὶ ταῦτα ἀπαγ- 

, Χ Χ μ- Ὁ ᾿ Ἁ » 

γέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα,) 
.“Μ Χ Ἁ , Χ ’ ᾿ς ,ὔ ἢ “- 

γραΐδια δὲ καὶ γερόντια καὶ πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς 
Χ Χ λῚ “ Ἁ 

καταλελειμμένους. 238. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα 

ἣν τί εἴη τὸ γεγενημένον " ἔπειτα δὲ καὶ τῶν κατα- 

(() 1. 1. 6. 

18. πλέον φρ. 811. τοῦ δέον- ϑ112}}} ορροβιζίοπο, (865. Β. α. 1Π. 
τος. Τηϊηζίησ ἔοο ἤϊγηϊν 9,7ῃ,| 38. Εχογοϊένδ οφιϊέαξιδηιο. Κι. 
ἐλοηιδοίυο8. 22. ἐλάνθ. αὗτ. γεν Οοΐὲ πη-- 

19, ἡ στρατιὰ] -Ξ οἱ ὁπλῖται. ατσαγθ5 προ ἐδθ Αἰ. 



254 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓. [24---Ἰ΄ 

λελειμμένων ἐπυνθάνοντο ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες εὐθὺς: 
» 3 " “ » ᾽ , “ Ἀ Ἁ Ἁ 

ἀφ᾽ ἑσπέρας ὥχοντο ἀπιόντες " ἕωθεν δὲ καὶ τοὺς 
“Ἕλληνας ἔφασαν οἴχεσθαι" ὅπου δέ, οὐκ εἰδέναι. 

24, Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ἐενοφῶντα, ἐπεὶ 
ἠρίστησαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς 

τάχιστα συμμῖξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. 
᾿ ἢ ε" Ν 7 - ᾽ ΄ὔ Χ 

Καὶ πορευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκάδων καὶ 
᾿Αχαιῶν κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. ᾿Επεὶ δὲ ἀφί- 

» οἿ ᾽ , ΕΒ ΄  ἀ ᾽ ΄' Ἂ, 

Κκοντὸ εἰς τὸ αὕτο, ἄσμενοι τε εἶδον ἀλλήλους καὶ 

ἠσπάζοντο ὥςπερ ἀδελφούς. 2. Καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ 
ἾἋΑ4 ὃ “ ἢ... δι “Ὁ Ν Ν Υ͂ 

ρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα τί τὰ πυρὰ κατασβέ- 
σειαν" ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ὠόμεθα ὑμᾶς τὸ μὲν 

Φ -“ “ “ 

πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐχ ἑωρῶμεν, τῆς νυκτὸς 
[κ υ Ἢ, ᾿ ΄ ᾿Ὶ ς [2 “΄ » ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους " καὶ οἱ πολέμιοι δέ, ὥς γ 
ΝΜ. 50.) “ , ᾽ “-“ Ν Ἀ ἡμῖν ἐδόκουν ξ, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλθον - σχεδὸν γὰρ 
» Ἁ » Ἁ ῇ » “ ᾿ Ἁ Ε 

ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπήεσαν. 26. ᾿Επεὶ δέ οὐκ 

ἀφίκεσθε, ὁ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, ὠόμεθα ὑμᾶς, πυθομέ- 
νους τὰ παρ᾽ ἡμῖν, φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράντας 
Ἐ ὦ ΄ ν 39. Φ ὅν Ἁ » ΄ ς “ 

ἐπὶ θάλατταν " καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ ἀπολιπέσθαι ὑμῶν. 
Οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεῦρο ἐπορεύθημεν. 

ὉΑΡῸ ν 
1. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο 

τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. Τὸ δὲ χωρίον τοῦτο, Ὁ 
ὃ καλεῖται Κάλπης λιμήν, ἔστι μὲν ἐν τῇ Θράκῃ τῇ 

{5} ἐς νῶν: 

25. ὅπου] Βοροαΐ οἴχεσθαι" τὙ676 σοί ἰο΄... ΟΥΤΙΨ, ν.8; νἱ.17. 
ὅπου ΒΒ ΤῸΓ ὅποι (5᾽ση]. ρτθσῃ.), 261, 646, οὔ. 
{ῃ6 ποίϊοῃ οὗ αγγίυαϊ ἃπὰ τοϑύ 20. ἐξῆκεν] Ἦαβ ραβδί. Ἠ6]], 
Βοϊηρ ἱποϊυδοα ἰπὰ τπ6 σνοῦ οὗ ΥἹΙ. 1. 28. 
πιοίΐοῃ (οἴχεσθαι) :---“τολόγο ἐὸν 



2---ῦ.]} ἀπ ΕΣ ΘΑΡΌΤΥ, ΤΘΟΑΡ,. 11. 

ἐν τῇ Ασίᾳ: ἀρξαμένη δὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ" ἀρξαμένη δὲ ἡ Θρᾷκη ἢ 
- - ͵ ͵ ε , τὰς 

τοῦ στόματος τοῦ ]Πόντου μέχρις Ἡρακλείας ἐπὶ 
δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰςπλέοντι ἃ. 2, Καὶ τριήρει 

“ ᾽ ᾽ «ς ἢ ᾽ 7 , ς ΄ 

μέν ἐστιν ἐς ΗΉράκλειαν ἐκ Βυζαντίου κώπαις ἡμέρας 
,. »" ἴω ᾿] ᾿ [ο 4 » Ἁ “ 

μάλα μακρᾶς πλοῦς - ἐν δὲ τῷ μέσῳ ἄλλη μὲν πόλις 
ς “-“ 

οὐδεμία οὔτε φιλία, οὔτε “Ελληνίς ἀλλὰ Θρᾷκες Βι- 
θυνοί: καὶ οὺς ἂν λάβωσι τῶν ᾿Ελλήνων ἢ ἐκπίπ- 

Ἁ 

τοντας ἢ ἄλλως πως, δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται τοὺς 
Ἕλληνας. 8. Ὃ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν μέσῳ μὲν κεῖ- 
ται ἑκατέρωθεν πλεόντων ἐξ “Ἡρακλείας καὶ Βυζαν- 
τίου" ἔστι δ᾽ ἐν τῇ θαλάττῃ προκείμενον χωρίον, τὸ ὃ 
μὲν εἰς τὴν θάλατταν καθῆκον αὐτοῦ πέτρα ἀποῤῥώξ, 

ὕψος, ὅπη ἐλάχιστον, οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυιῶν " ὃ δὲ 
αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου μάλιστα 
τεττάρων πλέθρων τὸ εὖρος" τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος 
χωρίον ἱκανὸν μυρίοις ἀνθρώποις οἰκῆσαι. 4. Λιμὴν 
δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων. 
Κρήνη δὲ ἡδέος ὕδατος καὶ ἄφθονος ῥέουσα ἐπ᾽ αὐτῇ 

Ἂ 7 ς » Ἄν Ὁ 7] ““ 7 μ- 7 ἣ 

τῇ θαλάττῃ, ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου. Ἐύλα δὲ 
᾿ , Ν πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ ναυπη- 

΄ τὰν δ ίχυ ἂν ο 7 ιν ΕΒΓ ἢ 5 
γήσιμα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θαλάττη. ὅ. Τὸ δὲ ὄρος [τὸ ἐν 

“-“ , ᾿] , Ἁ » ͵ “ 2 ᾿ δ" 

τῷ λιμένι] εἰς μεσόγαιαν μὲν ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴκοσι 
, κ Ν Ν ἥ ἙΝ Ν ᾿ ᾿ σταδίους, καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιθον" τὸ δὲ παρὰ 

θάλατταν, πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, δασὺ πολ- 
(8) ΠῚ. ἢ. 22. 6) Υ. νἱ. 80. 

2. Αὐτίδη, ἴῃ ἢἰϊ58 ῥογίρίιϑ, {θη οα]16α ΜΒοῦγψοία, ἴο σ Ιοἢ 
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τοοκοηβ 1670 5ἰδάϊα, 870 οἵ ψ ΙΟἢ 
6 ἀϑϑίϑηβ ἴο {Π6 γογᾶρβ ἴτοτη Βγυ- 
Ζαπίϊαιτη το ΟΔ]Ρ6. 
-- Θρᾷκες Βιθυνοί] Α ΤὨτγδοΐδη 

ῬΘΟΡΙΘ, δηοιθη νυν ο41166 ϑδέγψηιο- 
πίαη (Ἠοτοά. 11. 75), σομβιβίπρ: 
οὗ ὕπνο {τῦ65, ΤΉγΙ ἀπα ΒΙΓΠν πὶ 
(ϑαθο, ΧΙ1]. 3), γγπο ογοββ6α {τΌΤη 

Ο ἴπ8 Ῥδηκ5 οὗ {π6 ϑίσγιηοη ἰηΐο 
ΑιβίοΣ δἀηὰ βοἰζθα οἢ {Π6 ΘΟ ΠΥ 

Π6 Ὺ φᾶν {Π6 πδπι8 οὗ Βιέέλψηῖα. 
- τοὺς (Ἕλλ.7 το]οοϊοα Ὦν Μὰ- 

τοί 8,-- αὐ οἵ. 71... 28, Δηα ΥἹ. 
ΥἹ. 21: 
- ὁ δε αὐχὴν... χωρίου] ϑἰπη- 

πίον ῬΊη. (ΕΥ̓͂. ὅ.) Οὐ ΠΙΔΟΌΠΙ 
᾿ϑύμυηατη σογυίοθηι αἸοϊς. Κι. 

ὅ. τὸ δὲ. -. σταδίους] Οοποίη- 
ἰὰ5. αἰχβεοί,. παρὰ θάλαττα» δὲ 
(παρήκει) πλέον ἄς. Κ. 
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λοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις. 6. ἯἩ δὲ 
» ’ Ἁ ᾿ “ Ἀ “ » ΄ » 

ἄλλη χώρα καλὴ καὶ πολλὴ " καὶ κῶμαι ἐν αὑτῇ εἰσι 

πολλαὶ καὶ εὖ οἰκούμεναι " φέρει γὰρ ἡ γῆ καὶ κριθὰς 
καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας καὶ σήσαμα 

Χ “- ᾿ “ Ν » Χ Ἀν οἷν ΄ 

καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους πολλὰς καὶ ἡδυοί- 

νους καὶ τἄλλα πάντα πλὴν ἐλαιῶν. Ἢ μὲν χώρα 
ἣν τοιαύτη. 

-- ᾽ 7 » » χω » - Ἁ -“ ͵7ὔ 

7: ᾿Εσκήνουν δ᾽ ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς τῇ θαλάττῃ 
» Ἁ Ἁ ’ ἉἝ ᾽ » ΄ 

εἰς δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο στρα- 

τοπεδεύεσθαι" ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ ἐλθεῖν ἐνταῦθα ἐξ 
ἐπιβουλῆς εἶναι, βουλομένων τινῶν κατοικίσαι πόλιν. 

8, Τῶν γὰρ“ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ σπάνει 
βίου ἐκπεπλευκότες ἐπὶ ταύτην τὴν μισθοφοράν, ἀλλὰ 
τὴν Κύρου ἀρετὴν ἀκούοντες, οἱ μὲν καὶ ἄνδρας ἄγον- 

τες, οἱ δὲ καὶ προςανηλωκότες χρήματα, καὶ τούτων 

ἕτεροι ἀποδεδρακότες πατέρας καὶ μητέρας, οἱ δὲ καὶ 
τέκνα καταλιπόντες, ὡς χρήματ᾽ αὐτοῖς κτησάμενοι 
[4 , 5 ΄, Χ Ἁ ΝΜ Ἁ ἈΝ 
ἥξοντες πάλιν, ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ 

Κύρῳ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ πράττειν. Τοιοῦτοι οὖν ὄντες, 
ἐπόθουν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα σώξεσθαι ἃ, 

9. ᾿Επειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταὐτὸν 
ὃ - ἐς ἐξόδ ἐθύ 5 ὧι. Ν Φ συνόδου, ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἐθύετο Ξενοφῶν" ἀνάγκη γὰρ ἣν 

» 3 , » Ρ» Υ 

ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν - ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς 
θάπτειν. ᾿Επεὶ δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο 5, εἵποντο καὶ οἵ 
" ΄ Ν ν ᾿ ᾿ Χ , »ν “Ἢ 
᾿Αρκάδες, καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς μὲν πλείστους ἔν- 

»μ «ε [4 » » Α Φ - θαπερ ἔπεσον ἑκάστους ἔθαψαν" ἤδη γὰρ ἦσαν 

(ο) Υ. 1. δυτνν (ὦ Υ᾿ ἵν δ, (6) Π. ἢ. 8. 

7. εἰς δὲ τὸ π. ἂν γεν. “Τ7π ἴο- 
ομα φιιὰ ζαοῖϊο ορρίάτια ζμέμγτι 
7 ιιδεοέ, 56, εὐὖὲ γαοῖϊο ορρίάιιηι 
οοπαϊὲ ρμοξιιδδοέ... ποίμογτγέ δα - 
γα ἐγαη ΥΥ.᾽ Φ. Τὸ γενόμενον ἄν 
Ξξέἐκεῖνο ὃ ἐγένετο ἄν. Δατί. 598, 
Ὁ. ΤῈ ρΙδοα δἰ]πιἀθα ἴο ἂν νυ ϊπ 

[ῃ6 Ιβἴμπηβ (δ 8,4), ἔῃ6 ἐρυμνὸν 
χωρίον (ἰηΐ. 21}, ΒΟ ἢ ἔπ 6 ΔΥΤΗΥ͂ 
βυβροοίθα Χοπόρμοι οὗ ἀδεισπῖη 
ἴο ΟΟΟΌΡΥ, ὃ 22. 

8. πολλὰ κ. ἀ. πράττ.] (Λάνετ- 
ὈΪΔ] δοουβαῖνθβ) τῦογ6 ἑλγιυϊη, 
οχορραϊηρῖῃ. ᾽ 



10---12.1] [1{18.ΥἹ. ΟΑΡΤ ΙΝ. (ΟΑΡ. 11. 
-“ Ἀ » ’ » “Ὁ », εὐ » 

πεμπταῖοι καὶ οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτι ἣν " ἐνίους δὲ 
τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἔθαψαν ἐκῖ τῶν 
ς , ι ὃ ’ 7, ὃ ἃ δὲ Ἁ .“ ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο κάλλιστα " οὺς δὲ μὴ εὕρισ- 
κον, κενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα, καὶ στεφάνους 
ἐπέθεσαν. 10. Ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνεχώρησαν. ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον. Καὶ τότε μὲν δειπνήσαντες ἐκοι.- 
μήθησαν. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ συνῆλθον οἱ στρατιῶται 

; “ Ἅ, » Ἁ 4 ᾿] 7, ς 

πάντες" συνῆγε δὲ [αὐτοὺς] μάλιστα ᾿Αγασίας ὁ 

Στυμφάλιος, λοχαγός, καὶ “Ιερώνυμος ᾿Ηλεῖος, λο- 
χαγύς, καὶ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκάδων. 1]. 
καὶ δόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ λοιποῦ μνησθῇ 
δίχα τὸ στράτευμα ποιεῖν, θανάτῳ αὐτὸν ζημιοῦσθαι" 

καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἧπερ πρόσθεν εἶχε τὸ στρά- 
τευμα, καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσθεν στρατηγούς. ΚΚαὶ 

7 ᾿Ὶ " , ΄ Ν Χειρίσοφος μὲν ἤδη τετελευτήκει 8 φάρμακον πιὼν 
͵ ἋἝ » 5 ;; , [2 3 “ ͵ 

πυρέττων " τὰ δ᾽ ἐκείνου Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος παρέ- 
λαβε. 

12. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἶπε Ἐενοφῶν " ἾΩΑἫ ἂν- 
ὃρες στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, δῆλον 

ὅτε πεζῇ ποιητέον " οὐ γὰρ ἔστι πλοῖα" ἀνάγκη δὲ 
πο ΄ θ ΒΩ ᾿ Ρ] Ν » 7, Ἀ » ἠὃ 

ρεύεσθαι ἤδη" οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. 
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(Ὁ 1Π. ἢ. 8. 
9. πεμπταῖοι] Εἴσο αν ((6α4). 

ΟΥ.. Τομη ΧΙ. 39. Τεταρταῖο---- 
ἐστι. Ἡ. 
- ἀναιρεῖν] [ΠΟ] 65 ΠΟΟ 56η81 

αοἰτζυτηι Ῥτο τηθαϊο ἀναιρεῖσθαι. Ῥ. 
--- συνενεγκ.} “Τία Τη05 ογαύ ἴῃ 

6110. ὙιὰΘ [[ἡγὶυ8 ΧΧΥ͂ΙΙ. 2.᾽ 
Ὀυκ. Ταυο. ΥἹ. 71. 
- κενοτάφ.] (Πιαπϑῆι ἐπμηγετεϊει, 

σγρ. ἄπ. ΠΙ. 804, ΥἹ. 505), ἃ 
τηοπαπηθηΐ ογθοίθα ὈΥ ἐπ6 δηοϊθηΐβ, 
ἴπ ΒΟΠΟῸΓ 8ἃπα ἰῇ ΠΊΘΙΉΟΥΥ Οἵ ἴΠ056 
ὙγΟΥ  Π165 γΠΟ56 ὈΟΑΪ65 ὑγ γῈ οἰ ΠΘΥ 
θαγΙοα οἰβθυυΠ ΓΘ, ΟΥ̓ ὙΥΘΙΘ ΤΩ ἰββὶηρ; 
δέξου ἃ Ὀδι16 Ὀγ Ἰαπᾶ οἵ 568. ΟΥ̓. 

(6) "ΝΜ. χ.:. 15. 

Τυο. 11. 84, ἀπα ΒΙοοπηῖ. δᾶ 1οο. 
11. κατὰ χώραν ἀπ. Τλαΐέ ἐδο 

γαθη δἠομία 7ομγον λοηιοισαγαδ 
(366 νἱ. 23), (οαο ἢ) ἐπὶ ἀΐδ φυΌΡΘΥ 
δέαξίομ, αβΒ ἐδο αγηῖψ τσαϑ ὀϑζουο. 
ἐ5μμ0 φιθηιφι ἰθ00 οἐ ΟΥ̓ΔἴΏ6 αὐῖγο.᾽ 
Ρ.--οοέϊγο ἐπ σοοά οΥγά67᾽. 1,. ἃπα 
50, (44 δμαηὶ ομέψιιο τάξιν γ0- 
φογέοηαηινη 6566. Κ.: 5809. Η. Βαΐ 
κατὰ χώραν --Ξ 80 1000 : ΠΕΥΟΓ (1 
ΒΘ] Θν 6) 1ἢ ΟΥὁὨ δ 5ιππηὶ Ἰοσιτη. ΟἿ, 
ΕΖ») 
- φάρμακυν πιὼν π.1 “ ΥἹάραΓ 

οδιδα τηουὶ 5 αἰεὶ. Κα'Ἢ δαυΐην 
ἔαξοι α ἄγερ τυλϑη ἐπ α ζευον 

5 



258 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΠΙ. [18---19. 
ς »" “Ὁ 

Ἡμεῖς [μὲν] οὖν, ἔφη, θυσόμεθα ὑμᾶς δὲ δεῖ πα- 
ρασκευάζεσθαι ὡς μαχουμένους, εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε" 

ε κ , ᾽ θ 5.7 ᾿ , 
οἱ γὰρ πολέμιοι ἀνατεθαῤῥήκασιν. 18. ᾿Εκ τούτου 
3 ΄ ᾿' , 7 δὲ “ ᾽ 7] 3 

ἐθύοντο οἱ στρατηγοί, μάντις δὲ παρῆν ᾿Αρηξίων ᾽Α4ρ- 
Χ 3 

κάς" ὁ δὲ Σιλανὸς ὁ ᾿Αμβρακιώτης ἤδη ἀποδεδράκει, 
πλοῖον μισθωσάμενος, ἐξ "Ηρακλείας. Θυομένοις δὲ 
ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. 14. Ταύτην μὲν 
οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο. Καί τινες ἐτόλμων λέγειν 
«ς ςφ »" “ , Ἁ ͵ Θ' ὧν Α 

ὡς ὁ Ἐενοφῶν, βουλόμενος τὸ χωρίον οἰκίσαι, πέπεικε 
Ἀ " 7 ς Ἄ ᾽ , » 3, » “ 

τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. 
15. ᾿Εντεῦθεν κηρύξας [ Ξενοφῶν,] τῇ αὔριον παρεῖναι 
ἐπὶ τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον καί, μάντις εἴ τις εἴη, 
παραγγείλας παρεῖναι, ὡς συνθεασόμενον τὰ ἱερά, ἔθυε " 
καὶ ἐνταῦθα παρῆσαν πολλοί. 10. Θυομένων δὲ πάλιν 

᾽ Ν π᾿ ὦ ον πῃ» ᾽ ὃ Ε] 5 ΣΝ Ἀν κ 7 2 , 

εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ᾿Εκ τούτου 
χαλεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὰ ἐπιτήδεια 
5 [ὦ δ; Φ θ Ν᾿. Ν ὃ ΄ “ 4 

ἐπέλιπεν ἃ ἔχοντες ἦλθον, καὶ ἀγορὰ οὐδεμία πω παρῆν. Ὁ 
17. Ἔκ τούτου ξυνελθόντων εἶπε πᾶλιν Ξενοφῶν" 

᾿ 5 ἀν ν [οὶ ΄ ς ΤῊ... ΝΟΣ Υς » Ὡ ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω 
γίγνεται" τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρῶ ἡμᾶς δεομένους 

ΧῚ “ ΓΑ - 

ἀνάγκη οὖν μοι δοκεῖ εἶναι θύεσθαι περὶ αὐτοῦ τού- 
5 Ν ᾽ Ὁ 5 οἾ ἥν Ψ 

του. 18. ᾿Αναστὰς δέ τις εἶπεν Καὶ εἰκότως ἄρα 
ἡμῖν οὐ γίγνεται τὰ ἱερά" ὡς γὰρ ἐγώ, ἀπὸ τοῦ αὐτο- 

΄ χ ὩΨ ) » ΄ “ , μάτου χθὲς ἥκοντος πλοίου, ἤκουσά τινος ὅτι Κλέαν- 
ὃρος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν πλοῖα 
» ᾿ 7, 3 7 δ ὙΝ ΄ Υ 
ἔχων καὶ τριήρεις. 19. ᾽Εκ τούτου δὲ ἀναμένειν μὲν 

- 5 7 5 τῷ. Χ ΝΥ. ὦ ΒΡ 5, 3 
πᾶσιν ἐδόκει" ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἣν ἐξιέναι " 
καὶ ἐπὶ τούτῳ πάλιν ἐθύετο εἰς τρίς, καὶ οὐκ ἐγύγνετο 
τὰ ἱερά" καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν ἰόντες τὴν Ἐενο- 

π᾿ ας 

(Ὁ) 1. ἢ. 18. 

18, ὕσι ϑουϊρίου ροιγοχὶ  δὸ 23; Μαί(ί. 0322. Καί ΟομΡ. ΤῈΓ, ΙἾ 
81 ὡς ΠΟΙ ρῥγεοράογοί, ΟἿΙ. 1. ΑΔΕΙρΡΉ. [Υ͂. ν. 14. Β. ᾿ 



20---23.] 
΄“ Μ Ὁ Ψ 5» Ν 5 7 

φῶντος ἔλεγον ὅτι οὐκ ἔχοιεν τὰ ἐπιτήδεια. 
ἂν ἔφη ἐξωγωγεῖν μὴ γυγνομένων τῶν ἱερῶν. 

20, Καὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι 
“ , [τ “ 

πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο 
͵7 2 

περὶ τὰ ἱερά: τὰ δὲ θύματα ἐπιλελοίπει. Οἱ δὲ στρα- 
τηγοὶ ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. 21. Εἶπεν οὖν 
ΡΝ ΠῚ ἮΝ Ἵ Ν ς , 7, ἂς ἃ Ν 
ὁ Ξενοφῶν" Ισως οἱ πολέμιον συνειλεγμένοι εἰσὶ καὶ 

ΒΕ ἀνάγκη μάχεσθαι" εἰ οὖν καταλιπόντες τὰ σκεύη ἐν 
“Ὁ ᾽ [ , ς » ΄ 

τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένοι 
" " Ἂ ρου ὑποσίς κε 4 ΔΝ ς 
ἴοιμεν, ἰσως ἂν τὰ ἱερὰ μᾶλλον προχωροίη ἡμῖν. 322. 

᾿Ακούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἀνέκραγον ὡς οὐδὲν 
δέ κ ᾿] Ἁ , " 2 Ν θύ θ ι 7 

ἐον " εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ θύεσθαι ὡς τάχιστα 
»ἶ , Ἢ ᾽ », ον “ Ἁ, [4 Δ᾽ ς ΄. Καὶ πρόβατα μὲν οὐκ ἔτι ἣν, βοῦν δὲ ὑπὸ ἁμάξης 

πριάμενος ἐθύοντο" καὶ Ἐενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήθη 
" -“ ε ͵ 

τοῦ ᾿Αρκάδος προθυμεῖσθαι, εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη. ᾿Αλλ᾽ 
5 

οὐδ᾽ ὡς ἐγένοντο τὼ ἱερά. 

ΤΥ ΘΑΡΌΝΙ ΘΟΑΡ. 11. 259 

Ὃ δ᾽ οὐκ 

29. Νέων δὲ ἣν μὲν στρατηγὸς κατὰ τὸ Χειρισόφου 
μέρος " ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς 
τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος αὐτοῖς χαρίσασθαι, εὑρών τινα 
Ν 4 ͵ ἃ »᾽ Ἕ 5 Ἶ τ0. 7 

ἄνθρωπον ᾿ ἩΗρακλεώτην, ὃς ἔφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι 

ὅθεν εἴη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε τὸν βουλόμενον 
3 ͵ 

Ἐξέρ- 
δὲ Ἁ ὃ ͵ ] Ν Ρ] “Ὁ Ἧ θ Ζ χονται δὴ σὺν δορατίοις!, καὶ ἀσκοῖς, καὶ θυλάκοις, 

ΟὟ 1 7. (Ὁ 1. 1. 21. (. κ᾽ Αἱ 

Ἐν .] ν ἢ 85. ΄ ς 4 ΄ 2 7 

ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια, ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. 

19. μὴ γιγν. “177 [86 5δουιῆσαβ 
αἴ πού Ὀδοομιθ ({ἀνοιγ 16). ΟΥ̓. 
Ἐν ν. 15. 

22. ὑπὸ ἁμάξης] “ ΕΎΥΟΗΣ ἈΠΑ͂ΘΥ ἃ 
ψγᾶροη,᾿ (πΠ6 ποίϊοῃ οὗ τϑπλουἃ] 
θεϊπρ' ᾿πρ}]16α. ΟΕ, ὃ 25. 
-- προθυμεῖσθαι) “ ϑύπαϊοβὸ Το 

ὌΓΡΕΓΙΟΘ, 51 οχίδ πιιης (Ὀ0η1) δ αυ!α 
νοχίεπαογοηῖ. Η. δηὰ Ζ., ΒΌρροϑ- 
πο ἐπα Χοπορῆοη, ἴο αἰβΆσΙΩ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ. τυ Πα γονν {ΤΌΤ {Ππ| βροῦ. 

-Β. Ῥγόροξθβ προ-θύεσθαι, 10 αἕ- 
ἐοηα ἐο ἐλθ μγεραγαΐογῃ οἴετϊηρ, 
(866 Ατβέ. Ρ]. 6600 ; Επγ. ΙρΡΗῃ. Α., 
1511.) “Βοσαραῦ ΟἸθδπούθπμ, αἴ 
ῬΥΐὰ5. βδουϊοαγοῦ, (σορηϊαγ 5) 8ἢ 
ἔογτίθ ἴῃ 60 ρεϑοοσδββοί, αυοα ἰβίἃ 

58 Υ ΠΟΙ} ΡΥ] 61 πορ]οχ ββϑί. 
2ῦ. ὡς ἡγεμόνος ἐς. 445 ἐλογο 

εὐομία ὧδ α φμῖάο. (“ Τα Ε]]Πρ αὑτοῦ, 
86 ἀμοθηι ζει πηι 6586.᾽ 8.) 



2600 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [24---27. 

καὶ ἄλλοις ἀγγείοις, εἰς διςχιλίους ἀνθρώπους. 34. 
5 Ε Ἁ Χ (αὐ 5 -“ ΄ Χ ΄ - 

πειδὴ δὲ ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις καὶ διεσπείροντο ὡς 
ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οἱ Φαρνα- 
βάζου ἱππεῖς πρῶτοι" βεβοηθηκότες γὰρ ἦσαν τοῖς 
Βιθυνοῖς βουλόμενοι σὺν τοῖς Βιθυνοῖς, εἰ δύναιντο, 

ἀποκωλῦσαι τοὺς “Ελληνας μὴ ἐλθεῖν εἰς τὴν Φρυ- 
γίαν. Οὗτοι οἱ ἱππεῖς ἀποκτείνουσι τῶν ἀνδρῶν 

Ε] - ΟῚ ’ ς δὲ Ἁ » ᾿ Ἁ τῆ Μ) οὐ μεῖον ἢ πεντακοσίους " οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ τὸ Ὁ ὄρος 
ἀνέφυγον. 

25. Ἔκ τούτου ἀπαγγέλλει τις ταῦτα τῶν ἀπο- 
φευγόντων ἃ εἰς τὸ στρατόπεδον. Καὶ Ἐενοφῶν, ἐπεὶ 

Ρ] 3 “ Ν ε Ἁ ΄ “. ς ΄ Ἁ “ 

οὐκ ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, λαβὼν βοῦν 
«ς Ἀ ς , Ρ] Ἁ εὐ Μ, « -“ ’; 

ὑπὸ ἁμάξης, οὐ γὰρ ἣν ἄλλα ἱερεῖα, σφαγιασάμενος 
5 “ Ἁ .«ν ς , 7 .Ὶ -“ ΄΄ 

ἐβοήθει καὶ οἱ ἄλλοι οἱ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν ἅπαντες. 

26. Καὶ ἀναλαβόντες τοὺς λοιποὺς ἄνδρας εἰς τὸ 

στρατόπεδον ἀφικνοῦνται. Καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου 
δυσμὰς ἦν καὶ οἱ “Ελληνες μάλ᾽ ἀθύμως ἔχοντες 
ἐδευπνοποιοῦντος. Καὶ ἐξαπίνης διὰ τῶν λασίων τῶν 
Βιθυνῶν τινες ἐπιγενόμενοι τοῖς προφύλαξι τοὺς μὲν 
κατέκανον, τοὺς δὲ ἐδίωξαν μέχρις εἰς τὸ στρατόπεδον. 

27. Καὶ κραυγῆς γενομένης εἰς τὰ ὅπλα πάντες συνέ- 
δραμον οἱ Ἕλληνες " καὶ διώκειν μὲν καὶ κινεῖν τὸ 
στρατόπεδον νυκτὸς οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι" δασέα 
γὰρ ἣν τὰ χωρία" ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον, 
φυλαττόμενοι ἱκανοῖς φύλαξι. 

“νυν Ψυνσ δ ναι 

(τη) ἰν. ὅ. (ἃ) ἢἰϊ. 4. 

24. Φαρναβάζου) Οἵ. Τηϊτοάὰπο-ὀ δῃ ἃρεθεβί δἰίεα ἴου ἃ Τουοθ ηᾶτγοῃ. 
ἄοπ, ὃ 4, (6). 20. τ. λοιποὺς) ΤΆοδο τοῖο ἤπᾶ 

-,-- Βιθυνοῖς} Οοτρ. Ἠετοά. 111. φβοαρεά. 
89 στ Ἠδ]]θη. 11. 1. 2, : 27. ἐν δὲ τ. ὅπλ. 1 ἐῆδο παπῖρ,. 

25. μέχρι τρ.} {7» ἐο 30 «ἴ., σι ῖη τοδοὺ οὗ ἐπιοὶγ ἅγπβ. 8566 
(1.6. ποέ δεψοπά {παῖ 1ἰπιϊξ,} τηθὴ οἵ 111. 1, 8, . 



1--ὐ.7 118. 1]. ΘΑΡΈ Υἱ (ΟἌΚ. ΠΙ. 26] 

σΑΡῦ ΤΥ. απ. 
1. Τὴν μὲν νύκτα οὕτως διήγαγον " ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 

» “ 

οἱ στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο" οἱ δὲ 
εἵποντο, ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. Πρὶν δὲ 

ἀρίστου ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν ἣ ἡ εἴςοδος ἣν εἰς τὸ 
χωρίον, καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς πτύ- 

λας. Καὶ πλοῖον ἐξ Ἡρακλείας ἧκεν ἄλφιτα ἄγον καὶ 
“Ὁ Αι “ }] ἱερεῖα καὶ οἶνον. 2. ΠΙρωὶ δ᾽ ἀναστὰς Ἐενοφῶν ἐθύετο 

ἐπεξόδια, καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. 
Καὶ ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ ἀετὸν αἴσιον 
«ς ͵ὔ 3 ͵ ιν Ὁ Ν εξ “ ͵ὔ 

ὁ μάντις ᾿Αρηξίων, Παῤῥάσιος, καὶ ἡγεῖσθαι κελεύει 
“-“ Χ 

τὸν Ξενοφῶντα. 8. Καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ 
Ὁ 7 Ἁ 2 , ἽΞ 3 ᾽ , 

ὅπλα τίθενται, καὶ ἐκήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι 
τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ τὰ 

ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. 4. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι 
πάντες ἐξήεσαν, Νέων δὲ οὔ" ἐδόκει γὰρ κάλλιστον 
5 - 7 “ - 2 ““ 

εἶναι τοῦτον φύλακα καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ τοῦ στρα- 
, ᾽ Ὰ ᾿ ς Ν Χ ς ᾿ τοπέδου. ᾿Επεὶ δ᾽ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται 

» , 2 '' ᾽ , . 9 7 “ 

ἀπέλιπον αὐτούς, αἰσχυνόμενοι μὴ ἃ ἐφέπεσθαι τῶν 
» » ’ , » “ ΑΝ 6 Ν ᾿: 

ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὑτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε 

καὶ τετταράκοντα ἔτη. Καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον - οἱ δ᾽ 
ἄλλοι ἐπορεύοντο. ὅ. Πρὶν δὲ πέντε καὶ δέκα στάδια 

’ δὲ ὃ δ" “ ἃ Ἁ » Χ διεληλυθέναι, ἐνέτυχον ἤδη νεκροῖς - καὶ τὴν οὐρὰν 
τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς ππρώτους φανέντας 

() 1. {1 11. 

4. ἐπεὶ δῚ Βιέ αὔέον ἐΐθ οαρ- 
ἐαΐηδ απὰ βοίαἀϊογβ μαὰ ἰοξξ ἐΐλθηι 
(ἐ. ὁ. ἴῃ οδῃηρ- Ὁ] Ονγοβ ἢ 
ΝΕΟΠ), Ὀεΐηρ δϑιιδτηβαὰ ὅσ., {Π6 0 
Ἰοῦς {πο ῦ8 (0Π1}) ἴπο8586 ἃῦονα 4 
βού. 

ὅ. τ. οὐρὰν. τ. κέρατος] Ηαυΐης 
»]ασοά (1.6. λαἰέοα) ἐλθ θαν 97 ἐλθ 

οοἰμηι ορροδὶίο ἐδθ ἢγ8έ 6072}865 
ιὐλϊεῖ σοῦ δθθη, ἐΐοψ Φιγιοα αἰί, 
α56 για α8 ἐῆδθ ἰΐηο ἱποίοβοάα. 
“κέρας πὶ ἐδύ στράτευμα κατὰ 
κέρας πορευόμενον, αφηιθη. Κ. 
Οἵ. ἵν. τὶ. 6; 866 ἄση, πο, Ψ]. 
90. ΤΏΙ διτδηρθιηδηξ σγὰβ ΟὗΥ]- 
Οὐϑβὶν ἴο ρτδυθηΐ αἸΒΟ 6. ἃ Πα τναβίθ 



202 ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [6---10. 
Ἁ » 7 ς ῇ }] , Ν “ 

νεκροὺς ἔθαπτον πάντας ὁπόσους ἐπελάμβανε τὸ κέρας. 
͵ 

6. ᾿Επεὶ δὲ τοὺς πρώτους ἔθαψαν, προωγαγόντες καὶ 
5 ΄ Ν 4 “- 

τὴν οὐρὰν αὖθις ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν 
, » «ς 

ἀτάφων ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμ- 
ς ἢ ᾽ ᾿ Ν ᾽ ᾿ «Ὧν :- κ ᾽ 

βανεν ἡ στρατιά. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ 
τῶν κωμῶν, ἔνθα ἔκειντο ἀθρόοι, συνενέγκαντες αὐτοὺς 
ἔθαψαν. 

39 Χ Υ͂ 4 [οὶ ς [4 

7. Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγα- 
, ἈΝ Ι͂ 2 “ οἷ , 

γόντες τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ 
δ ς , Ἀ “ , ᾿ ἐπιτήδεια, ὅ τι τίς ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος " καὶ 

ἐξαίφνης ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας κατὰ 
λοφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ φάλαγ- 

ς , Ἁ Χ »». υν Χ Χ θ 
γος, ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς " καὶ γὰρ Σ΄ πιθρυ- 

, ἥν , Φ Ν » 

δάτης καὶ ᾿Ῥαθίνης ἧκον παρὰ Φαρναβάζου ἔχοντες 

τὴν δύναμιν. 8. ᾿Επεὶ δὲ κατεῖδον τοὺς “Ελληνας οἱ 
πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες αὐτῶν ὅσον πέντε καὶ 

΄ , 2 Ψ' ᾽ Ἁ » “ ς ΄ δέκα σταδίους. Ἔκ τούτου εὐθὺς ᾿Αρηξίων ὁ μάντις 
τῶν Ἑλλήνων σφαγιάζεται, καὶ ἐγένετο ἐπὶ Ὁ τοῦ 

- « »" 

πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. 9. ᾿Ενταῦθα ὁ Ἐενοφῶν 
4 [α 3 τ ’ Ρ] ,. 

λέγει" Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξασθαι 
-“ 7 Φ 

τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας “5, ἵνα, ἄν που δέη, ὦσιν 

οἱ ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι, καὶ οἱ πολέμιοι τε- 
ταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ ἀκεραίους. 

, “ ω ς “ Ν , ΝΜ 

Συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. 10. Ὑμεῖς μὲν τοίνυν, ἔφη, 
“ Ἁ Ἅ » 

προηγεῖσθε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκωμεν 
»] Ἁ »᾿ ᾿ »Μ Ἁ , ᾿} Ἁ Ν ἐπεὶ ὥφθημεν καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους " ἐγὼ δὲ 

Ω) 5 2. (ο) ΠΙ. ἵν. 23. 

οἵ π|6 ἴῃ τοίου! σ {Π6 ΥηΚ5 ἴο 9. λόχ. φύλακας] ΟἿ ΤΥ..1. 26. 
ΤΩΔΥΟ Πρ; ΟΥΘΓ θη {π6 σπτοῦκ “ Οὐλογέοα β Ὀ5᾽ ἀἸατγῖθ. ὙΥ. 
γγὰ3 ἀΟ0Π6. - οἱ πολ. τεταρ. ἴπ α δέαΐο οΥ 

ἤ. τὴν δύν.] Τλοῖγ 7όγοο (ἰπαὶ ἀϊδογ ον γιᾶαψ ϑποοιηέεγ' ἡῖθηὶ ἴπ 
τοοοὶνϑα ἔγῸπΠ| ὨΪπη). φοοά ογάον απὰὶ 7768. 
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4 Ἃ ῇ , ῇ Φ 4. δὲ 
ἥξω τοὺς τελευταίους λόχους καταχωρίσας ἧπερ ὑμῖν 

δοκεῖ. 
1 ἐδ ΄ ς Ἂ {4 “Ἁ »- ς δέ - 

. Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον " ὁ δέ, τρεῖς 
ἀφελὼν τὰς τελευταίας τάξεις, ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας, 
τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσθαι, ἀπολι- 

, ς 7ὕ ἢ , ᾽ ᾿ ΄ ΠῚ 
πόντας ὡς πλέθρον: Σαμόλας ᾿Αχαιὸς ταύτης ἦρχε 

τῆς τάξεως" τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἕπεσθαι" 
Πυῤῥίας ᾿Αρκὰς ταύτης ἦρχε" τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῷ » ς 

» ΄ 7, 3 “ ,ὕ Ξ Α ς 
εὐωνύμῳ " Φρασίας ᾿Αθηναῖος ταύτῃ ἐφεστήκει. 12. 
Προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ νάπει 
μεγάλῳ καὶ δυςπόρῳ, ἔστησαν ἀγνοοῦντες εἰ διαβα- 
τέον εἴη τὸ νάπος" καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς καὶ 
. Ἁ Ἔ Ἄ Ν Ἁ ς ΜΞ 13 Κ Ν ς οχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. «Ἰ αὶ, ὁ 
»-ι -“ ΄ Ὁ Ἂ, 08. " Χ “4 Ξενοφῶν, θαυμάσας ὅ τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πορείαν 
καὶ ταχὺ ἀκούων τὴν παρεγγυήν, ἐλαύνει ἣ ἐδύνατο 
τάχιστα. ᾿Επεὶ δὲ συνῆλθον, λέγει Σ᾽ οφαίνετος (πρεσ- 
βύτατος ὧν τῶν στρατηγῶν) ὅτι βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη, 

εἰ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦτον ὃν τὸ νάπος. 
14. Καὶ ὁ Ἐενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν " 1) 

᾽ Ἄ Ὁ ΄ ἘΧ' τὸν »0Ὸ 7 Π ὃ 
Αλλ᾽ ἴστε μέν με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον προ- 

7 ΒΥ ἐῶν ᾿ ΄ , Ἀ , ΓῊ- ͵ 
ξενήσαντα ὑμῖν ἐθελούσιον - οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομέ- 

ς Ὁ ᾿] 3 ΄ 5 Ν ΄ [9 

μους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, ἀλλὰ σωτηρίας. 1ὅ. Νῦν 
ϑλυο » δ Χ ᾿ τ ϑέμδ ὙΠ ΔΝ ᾽ ἐ οὕτως ἔχει " ἀμαχεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν ἀπελ- 
θεῖν" ἢν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 
οὗτοι ἡμῖν, ὁπόταν ἀπίωμεν, ἕψονται καὶ ἐπυπεσοῦν- 
ται. 16. Ορᾶτε δὴ πότερον κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ τοὺς 

ΤΕ ΘΑ  (ΟΑΡ, Ἡ1.0 

11. ἐπέτρεψεν} Ηἶδ οονιριαηά- 
οα (ἴο τηᾶτο}) ἐο ἐΐθ γἱσἠΐ ἂπὰ 
7 οιοιυ. “ἴῃ ἐπέτρεψεν γϑυθιτη 
ταοίὰβ Ἰαἰοὶ.᾽ Ῥ, 

14. προξεν.]---(αἴτιον γενόμενον. 
5080]. 8 ϑορᾷ. (Εά4. Τ. 1468)--- 
“Ὑγ61 φῬούϊιβ αὐἀάιαῖδδο, βου! πρό- 

ἔενος Ἰστιοίαπη ΔΙ] 616 ΠῚ σΟΙΤηΘη48- 
{στ δἰουὶ δααποῖί. Οἵ, Χοη. ΑΡο]. 
Ὁ  | 
-- εἰς ἀνδρ.} --΄ εἰς τὸ ἀνδρείους 

εἶναι νῦν ὑμᾶς.---ΝῸ  φἹοΥῖα αϑβῦ, 
ααδ γοὸ8 δὰ {ουιπᾶα]ηθτὴ δχοϊζοῦ, 
564 581π|8 νεβίγα.᾽ [δῃρ, 
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ἄνδρας, προβαλλομένους τὰ ὅπλα, ἢ μεταβαλλομένους 
Ν «ς [οἷ » ’ Ἁ ,ὔ ͵ 

ὄπισθεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς πολεμίους θεάσασθαι. 
17. Ἴστε γε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων 

» Ν “ιν Ν ΟΡ Ν - , 
οὐδενὶ καλῷ ἔοικε" τὸ δὲ ἐφέπεσθαι καὶ τοῖς κακίοσι 
θάρσος ἐμποιεῖ. ᾿Εγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν ἡμίσεσιν 
ε , Ἃ ἉᾺ “ » Ν ,ὔ 

ἑποίμην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. Καὶ τούτους 
φΦ."» ὦ ΕῚ ΄ Ἀ ς ω 50.) ς -“ “ » Ἁ 

οἷδ᾽ ὅτι, ἐπιόντων μὲν ἡμῶν, οὐδ᾽ ὑμεῖς ἐλπίζετε αὐτοὺς 
δέξασθαι ἡμᾶς " ἀπιόντων δέ, πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι 
τολμήσουσιν ἐφέπεσθαι. 18. Τὸ δὲ διαβάντας ὄπισθεν 

Ιὰ Ἁ ΄ θ ὰ ἰφ ,ὔ 

νάπος χαλεπὸν ποιήσασθαι, μέλλοντας μάχεσθαι, 
δος ὦ » ἃ ἣν, ὦ , ΝΜ “ Ν Ν “ ἄρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον ; Τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις 
»Μ , Ἂ ΝΜ 7 , “ ἔγωγε βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα φαίνεσθαι ὥςτε 
2 - δ... δὲ ᾿ Χ 2 Ἄ - 7 “-“ ἀποχωρεῖν" ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσ- 

[τὰ ᾽ ») Ἁ Ὁ ΄ α 

κεσθαι ὅτι οὐκ ἔστι μὴ νικῶσι σωτηρία. 19. Θαυμάζω 

δ᾽ ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν 
΄ 3 - Μ - ΄ , νομίζει εἶναι τῶν ἄλλων ὧν διαπεπορεύμεθα χωρίων. 

Πῶς [μὲν] γὰρ διαβατὸν τὸ πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν 
Ἁ ς ΄ “-“ . ΩΝ ͵ ΝΜ Ἃ 

τοὺς ἱππέας ; πῶς δὲ ἃ διεληλύθαμεν ὄρη, ἢν πεὰλ- 

τασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; 30. Ἢν δὲ δὴ καὶ σωθῶ- 
» ᾿ ΄ ͵ ΄ ε ’ » 

μεν ἐπὶ θάλατταν, πόσον τι νάπος ὁ Πόντος ; ἔνθα 
» ω ΝΜ ἡ Ε 7 » -“ .» ’ οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα οὔτε σῖτος ᾧ θρεψό- 

μεθα μένοντες " δεήσει δέ, ἢν θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, 
θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. 321. Οὐκοῦν 
νῦν κρεῖττον ἠριστηκότας μάχεσθαι ἢ αὔριον ἀνα- 

(4) 1. χ. 9. 

16. μεταβαλ.} Κουογδίπρ ἐλοηι. 18. καὶ ἁρπάσαι] Αἄφ6ο οιρῖάθο 
ΟΣ π- ἘΥ: αγγίρογο. Κι. 

17. οὐδενὶ κ. ἔ Ἡοηποϑέτιηι 20. νάπος] Νάπος (Π͵ΞΚ6 β8αϊζειδ) 
αδοοέ ποηιΐποα. Οἵ. Ρ]. 16. ΓΧ. 15 Ῥσόρουὶν ἃ λοίϊοιυ δοέισθθη ᾿ϊ{ϊ8, 
160: Β: ἃ ΤΑΥΪΠΘ, ΥΔ]]16Υ, ἄο.; ἃπαά ΠΟΓΘ 
- τούτους ... αὐτούς] ΟΥ, 11. {με Ῥαξίῃ οὗ {Π6 568, ᾿γἱηρ' θαύνσεθα 

ἸΛΕΝ Ο ἀ5. ορροβὶία οοδϑίβ, 18 οδ δὰ ἃ 
--- ἐλπιζετε] Εαροοΐί, αρργολοπά. νάπος. ῬΡλαέ βογέ οὕ α υαϊϊον ἰ5 

50Ὸ 8,όγαγο. ιγο, ἄπ. 1. 847; οπέιδ (ἴο 61088) ὃ 
οὗ, Ατη. Τμας. Υ1]. 61. 
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55..05 1]18.ΥἹ]1. ΟΑΡΟΌΈΤ Υ. (ΟΑΡ. 11.) 
Ν -“ Ἁ Ν ρίστους. "Ανδρες, τά τε ἱερὰ " ἡμῖν καλὰ οἵ τε οἰωνοὶ 

»ν ͵ 7 ΄ » 5 ᾿ Ἁ 

αἴσιοι τά τε σφάγια κάλλιστα. ἴωμεν ἐπὶ τοὺς 
Μ » ΡΝ ’ .] Ν ς “Ὁ 7 3 

ἄνδρας. Οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, 
ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου ἂν θέλωσι σκηνῆσαι. 

29. ᾿Εντεῦθεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον, καὶ 
ἃ “ Λ οὐδεὶς ἀντέλεγε. Καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαι- 

νεῖν ἧ ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὥν" θᾶττον γὰρ 
ἂν ἀθρόον ἐδόκει οὕτω πέραν γενέσθαι τὸ στράτευμα 
ἢ εἰ κατὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἣν ἐξεμηρύοντο. 
25. ᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα 
»Μ » ᾽ 7 Ὁ“ ᾿Ὶ  Α Ἁ 

ἔλεγεν " "ἄνδρες, ἀναμιμνήσκεσθε ὅσας δὴ μάχας σὺν 
τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν 

ε “-“ [᾿ 

οἱ πολεμίους φεύγοντες " καὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ 
ταῖς θύραις τῆς ᾿Ελλάδος ἐσμέν. 34. ᾿Αλλ᾽ ἕπεσθε 
ἡγεμόνν τῷ Ἡρακλεῖ, καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε 
5» ͵ὔ ς ͵7ὔ » »᾿ . Ἁ »“ » 

ὀνομαστί, Ηδύ τοι, ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὸν νῦν εἰ- 
͵ . Σ 

πόντα καὶ ποιήσαντα, μνήμην ἐν οἷς ἐθέλει παρέχειν 
ἑαυτοῦ. 

2ὅ. Ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ 
, 

φάλαγγος ἧ, καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωθεν ποιησά- 
2 ΄ 3. ἡ 7 , 

μενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Παρηγγέλλετο 
δὲ Ν Ἀ ῇ : ΑΒΕ ᾿ Ἀ μ Μ Ψ 

ἐ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶξ τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν, ἕως 
΄, [ο ΄ ΝΜ ἃ 2 Ἃ σημαίνοι τῇ σάλπιγγι" ἔπειτα δὲ εἰς προβολὴν κα- 

(Ὁ 1Υ. νἱ. 6. 
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(6) ἘΓΎΗΝ 15. ἢ ἢ ἃ ἀπε τ ζοΣ 

22, ἐξεμηρύ.] 1 ἐλον ἀοῇβιοά 
αἴοηφ ἐλθ ὀγιαφο; ἴτοπι μήρυμα, 
ἃ Ὀ4]1 οὗ νγοο], σομηθβ ἐκμηρυεσθαι, 
ἴο Ὀ6 τυομπα ΟἿ ΕἰΚκ6 ἃ τῃγρθδα :-- 
Πδποα οὗὨ δἃΠ ΔΙΓΟΥ͂ ἔο “οί ἴπ ἸΟμρ; 
ΒΔΥΤΟΥΝ [1Π6. 

24. ὀνομαστί] Οἵ. ἤοπι. Π. Χ. 

- ἐν οἷς (τις) ἐθ.1 Αἀπιοηρεί 
 τοῆοηι Ογ6 ἀδδῖγοβ ἴο Ὀ6 ΓΟΠΊΘΙ- 

-πΦ4οαππππὰὐσπ τσ πε πππΩΝΝ 

θεγβα, 

25. ποιησάμενοι] 1. 6. οἱ Ἕλ- 
ληνες. Οἵ. 8 ὅ. 
- εἰς προβολὴν] ΤἼΘ το ΠΑ ΥῪ 

ἔθυπὶ ἔου {Π6 ροβιζϊοη ἴο Β]ΟῊ δὴν 
γΥΘΆΡΟΙ, ΞΏ16]α, ϑογα ΟΥ̓ ΒΡΘΔΥ, 
γγὰβ ὈΓΟΌρΡΗὐ [ἢ ΥΈΔΑΙΠ655 ΤῸΓ 80- 
τίου, (οἴ, προβάλλεσθαι, 1. 1. 17). 
“Ηαυΐϊηρ ὑγοιμρἠέ ἐμοῖν δρθαῦβ ἐὸ 
ἐλο γοϑί.᾽ ὅ66 1,.. ἅ ὅ6. (προς- 
βολήν. Κ. Η. Ζ.) 
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’ [τἀ 7 Ν [2 ΄ ’ 

θέντας ἕπεσθαι ἶ βάδην καὶ μηδένα δρύμῳ διώκειν. 
Εκ τούτου σύνθημα παρήει ΖΕΥ͂Σ ΣΏΤΗΡ, 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ ἩΓΕΜΩΝ. 36. Οἱ δὲ πολέμιοι ὑπέ- 

΄ Ν 5 Ἀ ’ ᾽ Ἀ .] 

μενον νομίζοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. ᾿Επεὶ ὃ 

ἐπλησίαζον, ἀλαλάξαντες οἱ “Ἕλληνες πελτασταὶ 
» }] Χ Ά , ’ὔ ’ὔ ες Ἀ 

ἔθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν " οἱ δὲ 
“ 3 2 “ “, ἈΔ'’ “ Ἁ Ἁ - 

πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν οἵ θ᾽ ἱππεῖς καὶ τὸ στῖφος 
-“ ΄“ Ν ,ὔ Ἁ ᾿ ὦ »- 

τῶν Βιθυνῶν" καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. 27. 
» “Ὁ “ 

Ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν, ταχὺ 
΄ ν “0 ς 7 5 , δι 8 ΄, 

πορευομένη, καὶ ἅμα ἡ σάλπυγξ ἐφθέγξατο καὶ ἐπαιώ- 
᾿ Χ “ » δι. ὧδ οἴ 7 

νιζον καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαζον καὶ ἅμα τὰ δόρατα 

καθίεσαν, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ 

ἔφευγον. 28. Καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππεῖς 

ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίννυσαν ὅσους περ ἠδύναντο ὡς 
» 7 Ἦ » Τῷ δὲ “ Ν Ἁ ΒΡ 

ολύγοι Ὁ ὄντες. ὧν ὃὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐωνυμον 

εὐθὺς διεσπάρη, καθ᾽ ὃ οἱ “Ελληνες ἱππεῖς ἦσαν " 

τὸ δὲ δεξιόν, ἅτε οὐ σφόδρα διωκόμενον, ἐπὶ λόφου 

συνέστη. 29. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ελληνες ὑπομένοντας 
αὐτούς, ἐδόκει, ῥᾷστόν τε καὶ ἀκινδυνότατον εἶναι ἰέναι, 

Ν . Ὁ » "“ ,ὔ Δ 3 Ἁ 5 ’ὔ 

[ἤδη] ἐπ᾽ αὐτούς. ΤΠαιανίσαντες οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο" 
«ς ᾽ » ς ' Χ 3 “ « 

οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. Καὶ ἐνταῦθα οἱ πελτασταὶ 
9530.νϑ “ Ἁ Χ ον , ᾽ ξ »᾿ 

ἐδίωκον, μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη" ἀπέθανον δὲ 
ὀλίγοι" τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ τῶν πο- 
λεμίων, πολὺ ὄν. 30. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ἑλλην 
τό τε Φαρναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ το 

Ά « ͵7 Ἀ - Ἑ - 

Βιθυνοὺς ἱππέας πρὸς τοῦτο συναθροιζομένους καὶ 
ἀπὸ λόφου τινὸς καταθεωμένους τὰ γυγνόμενα, ἀπειρή- 
κεσαν μέν, ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι 

οὕτως, ὅπως δύναιντο, ὡς μὴ τεθαῤῥηκότες ἀναπαύ- 
σαιντο. Συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. 81. ᾿Εντεῦθεν 

(8) ΟἹ. ἢ, 16. 

Χ 

30, τεθαῤῥηκ. ἀναπ. “Νἐ βεηιρίά Παιοϊᾶ γορρίγασεηΐ.᾽ 1,6 Ὁ ηοἹ. 
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ω Ἁ “Ὁ ἴω 

οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως 
Ν 

ὥςπερ οἱ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι" νάπος γὰρ αὐτοὺς 
ὑπεδέχετο ὃ οὐκ ἤδεσαν οἱ “Ελληνες, ἀλλὰ προαπε- 

΄ 5 Ἁ τ 5 ς ᾽ , 

τράποντο διώκοντες " ὀψὲ γὰρ ἦν. 82. ᾿Επανελθόντες 
᾿Ὶ Μ Ἁ «ς ’ Ἁ δ' δ ͵ 

δὲ ἔνθα δὴ ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο, στησάμενοι 
Π ε ͵ » Ἁ ΄ δι, Φ ,ὔ 7 

τρόπαιον ἀπήεσαν ἐπὶ θάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς " 
στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

ΠΡ Ύ 600 
[ον “ 53 - 

1. ᾿Εντεῦθεν οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ὃ ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν, 
καὶ ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι 
Ὁ 7 ς ἊΝ 7, Ν 

ἐδύναντο προσωτάτω" οἱ δὲ “Ελληνες προςέμενον μὲν 

Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα" 
ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς 
» , τ 7 » “ » ͵ ΄ 

ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς [ἤδη] πυρούς, κριθᾶς, 

οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα: ἅπαντα γὰρ ἀγαθὰ 
3 ς ΄ ἣ , Ἁ ς , Χ εἶχεν ἡ χώρα, πλὴν ἐλαίου. 2. Καὶ ὁπότε μὲν κατα- 
μένοι τὸ στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν 
»7᾽ εἶ ͵ ΒΒ 5 , δ Ἄ ᾿-. , “ 

ἰέναι " καὶ ἐλάμβανον οἱ ἐξιόντες -" ὁπότε δ᾽ ἐξίοι πᾶν 
ἈΝ ,ὔ Ὑ Χ ᾿} Ἁ ᾽ὔ ς 

τὸ στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελθὼν λάβοι τι, δημό- 
3 5 ΄ σιον ἔδοξεν εἶναι. 8. "Ἤδη δὲ ἦν [πολλὴ] πάντων 

ΟΥ̓ΤῪΡ ,ὕ Ὰ ἣ ο Δ ΄ὔ 2 - 2 - 
ἀφθονία " καὶ γὰρ ἀγοραὶ πάντοθεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν 
“Ελληνίδων πόλεων, καὶ οἱ παραπλέοντες ἄσμενοι 
κατῆγον ἀκούοντες ὡς οἰκίζουτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. 

" Χ Χ ς », Δ 7, Ὺ 
4. "Ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἤδη οἱ πλησίον ὦκουν 

Ἃ μ- “ ᾽ ’ Ὁ - ῇ Ἂ, 

πρὸς Ἐενοφῶντα, ἀκούοντες ὅτε οὗτος πολίζει τὸ 
χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ τι δέοι ποιοῦντας φίλους εἶναι. 

(6) Ὑ: 1: 20: 

91. ὅ οὐκ ἤδ. “Νά 51 βοϊνιβϑθηΐ, [80116 608 ἀββθαιὶ οἱ οομίν- 
οἰάδγα ροὐίἰββθηΐ. Κὶ, 

ὃς Κατῆγον»] 866 Υ΄.ἱ. 11, π. 
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ὋὉ δ᾽ ἐπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. ὅ. Καὶ 
» ΄ ͵ὔ ᾽ “-“ 4 , »ἍἌ 

ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις ἔχων, 
πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ᾿Ετύγχανε δὲ τὸ στράτευμα ἔξω ὃν 
“ ᾽ ΣΒ ἃ ΄ Ἁ » , Χ. ᾽ Ἅ 

ὅτε ἀφίκετο, καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οὐχόμενοι ἄλλοι εἰς τὸ 

ὄρος" καὶ εἰλήφεσαν πρόβατα πολλά" ὀκνοῦντες δὲ 
μὴ ἀφαιρεθεῖενς τῷ Δεξίππῳ λέγουσιν (ὃς ἀπέδρα τὴν 

, » 5 “ ΄ 

πεντηκόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος), καὶ κελεύουσι 

διασώσαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, 
τὰ δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἀποδοῦναι. 

6. Εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιεστῶτας τῶν 
στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι δημόσια ταῦτ᾽ εἴη" καὶ 
τῷ Κλεάνδρῳ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἁρπάξειν ἐπιχειροῦσιν... 
ἐβυδδυμόλεδερ τὸν ἁρπάζοντα ἄ ἄγειν πρὸς αὑτόν. 7. Καὶ 
ὁ μὲν λαβὼν ἦγε τινά" περιτυχὼν δ᾽ ᾿Αγασίας ἀφαι- 

-“ Ἀ ,, [ » δι ΦεδΝ , ΠῚ , « ᾿ 

ρεῖται " καὶ γὰρ ἣν αὐτῷ ὁ ἀγόμενος ἃ λοχίτης. Οἱ δ᾽ 
ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν ἐπιχειροῦσι βάλ- 

“: ᾿ 

λειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες τὸν προδότην. "Ἐδει- 
ἃ ἈΝ “ “ Ἁ Ν ΝΜ » Ἁ ' 

σαν δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἔφευγον εἰς τὴν 

θάλατταν - καὶ Κλέανδρος δ᾽ ἔφευγε. 8. Ξενοφῶν δὲ, 
καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ κατεκώλυόν τε, καὶ τῷ Κλεάν- 

Μ [ἢ » δὲ ν -“ Σ Ἶ Ὰ μ 
δρῳ ΡΨ» τι οὐδεν δοῃ πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα 

αἴτιον εἴη τὸ Σ τοῦ στρατεύματος, ταῦτα γενέσθαι. 9. 
Ὃ δὲ Κλέανδρος ὑ ὑπὸ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεθιζόμενος 
καὶ αὐτὸς ἀχθεσθεὶς ὅτι ἐφοβήθη, ἀποπλευσεῖσθαι ἔφη. 

καὶ κηρύξειν μηδεμίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, ὡς πολε- 

5. τινὲς... ἄλλοι εἰς τὸ ὄρος] πᾷ 23. ἼΛλλοσε ἰ5 ἃ οοπ]δοΐατε οὗ 
Οργίαϊη οἐἤον5 (ἰδίᾳ χηϊζόμενοι, 6, Β. ; ἄλλοι ἄλλῃ οὗ Ὦ. ἃπὰ 5, 
27), βίγασ ΊοΥ5 ἔτότη [Π6 πηδὶη Ὀοάν. ὃ. ὅτι οὐδὲν ε. πρ.Ἶ Ξε ᾳὰ6 66 
Ηδς υυυῖΐοβ ἃ5 1 τὸ πολὺ ἐπὶ τὰς π᾿ ἐϊαϊξ τίοη.᾽ ϑίΘΡἢ. 
κώμας οἰχόμενον πᾶ ρτεοοάρά, οΥ “-- αἴτιον... γενέσθαι] ΤῊ γί. 
τγᾶβ πδίαγα Πν ἱπηρ] 6 ἴῃ ἔξω ὄν, τοῦ ἰ5 οι θα, ἃ5 ἱπέ, 10, Ὀεΐογα. Ν 
(Π6 ν]Παρος ὁπ ἐπ6 ρῥ]αῖῃ Ὀοῖηρ 6 βάλλειν. Οἔ, Μαίξ, 541, ποία. ᾿ ᾿ 
5}18] τοβοῦΐ τῸὙ Ὀοοίγ. Οὗ ἵν. 6 

(Ὁ) ἵν. 324. (ὁ 52. (Ε),1. ἢϊ.1. (θ) 8 2 πᾶ 28. ᾿ 

ΕΙ 

᾿ 

“ 
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μίους. Ἦρχον δὲ τότε πάντων τῶν “Ελλήνων οἱ 
“ακεδαιμόνιοι. 

10. ᾿Ενταῦθα πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόκει τοῖς “Ελ- 
λησι, καὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὋὉ δ᾽ οὐκ ἂν 
ἄλλως ἔφη γενέσθαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα 

Ἅ ὃ 
βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. 1]. ἮΝν δέ, ὃν ἐζήτει, 
᾿Αγασίας διὰ τέλους φίλος τῷ Ξενοφῶντι " ἐξ οὗ καὶ 
διέβαλλεν αὐτὸν ὁ Δέξιππος. Καὶ ἐντεῦθεν, ἐπειδὴ 
ἀπορία ἣν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οἱ ἄρχοντες " καὶ 
δ εἶ ἃ ὟΝ 7 2 “- Ά 7 ὃ 
ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κιλέανὸρον " 

τῷ δὲ Ξενοφῶντι οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι τὸ πρῶγμα ἿᾺ ᾽ 

ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἔλεξεν " 
12. Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐδὲν φαῦλον 

δοκεῖ εἶναι [τὸ πρᾶγμα,)] εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν 
, 7 ΝΜ, “ Ι͂ κ᾿ Ἁ 

γνώμην Κλέανδρος ἄπεισιν ὥςπερ λέγει. Εἰσὶ μὲν 
γὰρ [ἤδη] ἐγγὺς αἱ ᾿Ελληνίδες πόλεις - τῆς δὲ ᾿Ελλά- 

δος Δακεδαιμόνιοι προεστήκασιν " ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ 
- ΓΙ ᾿ - - ΄ Ὁ ΄ 

εἷς ἕκαστος Δακεδαιμονίων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ τι βού- 
λονται διαπράττεσθαι. 18. Εἰ οὖν οὗτος πρῶτον μὲν 
ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποκλείσει, ἔπειτα δὲ τοῖς ἄλλοις 

ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις μὴ δέχεσθαι, ὡς 
ἀπιστοῦντας Δακεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας, ἔτι δὲ 

ἈΠ » ,ὔ Ἄ, ,7ὔ - ς , Χ ς "“ 

πρὸς ᾿Αναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος ὁ λόγος περὶ ἡμῶν 
ἥξει, χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ ἀποπλεῖν " καὶ 
γὰρ ἐν τῇ γῇ ἄρχουσι Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ 

Ν Χ » - » εν 3 Χ 
τὸν νυνὶ χρόνον. 14. Οὔκουν δεῖ οὔτε ἑνὸς ἀνδρὸς 
ἕνεκα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους τῆς ᾿Ελλάδος 
π΄.» ᾽ ᾿ , “ Ν ΄ Ἶ ᾿ 
ἀπέχεσθαι, ὡλλὰ πειστέον ὁ τι ἂν κελεύωσι" καὶ γὰρ 

11. παρ᾽ ὀλίγον... ἐποιοῦντο] ὑμῖν μὲν φαῦλον δοκεῖ ἄο. ΟἿ. 
Τόν μίαοοα (ΟἸοαηαον ὀοδίθ α συ. 1ὅ. Καὶ 
ἐγ16, Ὁν νσᾶν οἵ σοιηραγίβου. Τὴον --- ἡμῖν] Ταΐίσιιδ τη σοηιηιοαὲ δὰ 
γισᾶθ Πἰσὴΐ 97 Ἰάτα. Οἵ. ϑορῇῃ. Απί. ἄπεισι ρεγίποη8. Β. ΟΥ̓]. ἢ]. 47. 
34, 14, ἀπέχεσθαι] -- εἴργεσθαι. Οἵ. 

12. ἐμοὶ δὲ7 ἴῃ ργερτβββὶβ αἰεὶ Ηδ6]]. ΥἹΙ. 1. 10. 
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αἱ πόλεις ἡμῶν ὅθεν ἐσμὲν πείθονται αὐτοῖς. 18. 
᾿Εγὼ μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἀκούω Δέξιππον λέγειν πρὸς 
Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν ἐποίησε ταῦτα ᾿Α γασίας, εἰ μὴ 
νὰ “τ ἘΠ κ εν Ἀ - ᾽ ͵ ΕΝ; τῷ 
εγὼ αὑτὸν ἐκέλευσα,---Εγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς 

“-“ ᾽ ΄ ΌΨ ’ Ἃ 5» Ἀ ᾽ ’ ’ 3 ΄ 

τῆς αἰτίας καὶ Αγασίαν, ἂν αὑτὸς 4Τγασίας φήσῃ ἐμέ 

τι τούτων αἴτιον εἶναι, καὶ καταδικάζωξ ἐμαυτοῦ, εἰ ἐγὼ 
πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆς 
3 , ΄ Μ» πὶ δι δε ᾿ Ἁ , 

ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. 16. 
Φημὶ δέ, καὶ εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν 
παρασχεῖν Κλεάνδρῳ κρῖίναιξ- οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς 
ΕῚ 7 - ΨΥ, ν ς Ἁ -“ Μ ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. “Ὡς δὲ νῦν ἔχει, χα- 
λεπὸν εἰ, οἰόμενοι ἐν τῇ ̓ ΕδὋλλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς 

τεύξεσθαι, ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις. 

ἐσόμεθα, ἀλλ᾽ εἰρξόμεθα ἐκ τῶν ᾿ Ελληνίδων πόλεων. 
17. Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν ᾿Α4 γασίας - ᾿Εγώ, ὦ 

Ν ὃ Ὑ Θ Ἁ ἃ Ε Ἁ Ὁ Ἁ ἱ Κ »- ἄνδρες, ὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἢ μὴνϊ μήτε με Ἐενο- 
φῶντα κελεῦσαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον 
ς “ ’ 50. " Ω Ν » Ἁ » , 

ὑμῶν μηδένα" ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόμενον 
- 3 - ων " Ἁ “ ἃ ς - 5 ΄ τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ 4Δεξίππου, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασθε 

ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι " καὶ ἀφειλόμην, 
«ς “ Ἂ ς “ Ἁ ᾿ ;] -“ Υ̓ ᾿ο. δ Ἀ 

ὁμολογῶ. 18. Καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ με" ἐγὼ δὲ 
ἐμαυτόν, ὥςπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι 

΄ .“ ΕΝ ΄ - ΄΄ - 

Κλεάνδρῳ ὅ τι ἂν βούληται ποιῆσαι" τούτου ἕνεκα 

μήτε πολεμεῖτε εἰακεδαιμονίοις, σώζξεσθέ τε ἀσφαλῶς 
ὅπη θέλει ἕκαστος. Συμπέμψατε μέντοι μοι ὑμῶν 

» κα ὡς ἢ Χ ΄ “ Μ) 393. ἈΝ 
αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι ἐγὼ 

παραλείπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. 
19. Ἐκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕςτινας βούλοιτο 

, ΡΥ ᾿ ἰφ ς δὲ Ἁ [4 

προελόμενον ἰέναι Ἐ. ὋὋ δὲ προείλετο τοὺς στρατηγούς. 
(Ὁ Ὑ. νἱϊ!. 21. (Ὁ) Π. ἢ. 92. Οὐ Υ͂. τἷ. 12. 

Ὁ ΓῪἹ. ἰ. 81. (1) 1. ἢ. 27. 

16. εἰρξόμεϑα] Μηπαά. νεῖ ἢ Ρᾶ88. 18. μὴ ἐκδῶτε ... πολεμεῖτε, 
βἰρηϊ βοδίίοι. Οἐ Μαίί. 511, 8. 
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ἴον , 

Μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο πρὸς Κλέανδρον ᾿Α γασίας καὶ 
ς Χ ΩΝ Ν ἘΌΝ ΘΑΣ Ἔνι 7 οἱ στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Α γασίου" καὶ 

37 

ἔλεγον οἱ στρατηγοί" 
“- , μ( 

20. ἔπεμψεν ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρός σε, ὦ Κλέαν- 

δρε" καὶ ἐκέλευσέ σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντα 
Ἂ [οὶ Ψ Ἃ , " “ Ἔ. 4 σεαυτὸν χρῆσθαι ὅ τι ἂν βούλῃ " εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο 

Ἃ “ ων - 

ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ, τούτους ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι 

ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. Εἴτε οὖν ἡμῶν τινὰ αἰτιᾷ, ππάρ- 
“ ε - " Ν » ] , ᾽ Ὺ εσμέν σοι ἡμεῖς - εἴτε δὲ ἄλλον τινά, φράσον" οὐδεὶς 

,7ὔ » [νὰ Ἃ 4 “ μι ᾿ [. γάρ σοι ἀπέσται ὅςτις ἂν ἡμῖν ἐθελήσῃ πείθεσθαι. 
21. Μετὰ ταῦτα παρελθὼν ὁ ᾿Α4 γασίας εἶπεν - ᾿Εγώ 

εἰμι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφελόμενος Δεξίππου ἄγοντος 
- Ἀ " Ν ΄ ΄ ΄ ς τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ παίειν κελεύσας Δέξιππον. 22. 
“ ΑἾ Ἁ 9 ΕΝ ᾿] δ » Ζ 

Τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα" Δέξιππον 
δ - “- “- δὲ οἶδα αἱρεθέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεν- 

΄ - : Ζ Ν 7 5.1} τηκοντόρου, ἧς ἡτησάμεθα παρὰ Τραπεζουντίων, ἐφ 
ε ] ων ζ΄ ς 7 θ Ὰ 7 ὃ 7 ᾧ τεὶ πλοῖα συλλέγειν, ὡς σωζοίμεθα - καὶ ἀποδράντα 

, » 

ΖΔέξυππον καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτας μεθ᾽ ὧν 
ἐσώθη. 23. Καὶ τούς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερή- 

.᾿ - 
καμεν τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦμεν εἶναι 

"Ἶ ἴον ΄ διὰ τοῦτον" αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. 
Ὑ ΄. [χά ς “ ς Υ̓ Μ «“ 7, Ἤκουε γάρ, ὥςπερ ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας 

Ἁ ͵,ὔ “ Ν - ᾽ Ἁ «ς 

τοὺς ποταμούς τε διαβῆναι καὶ σωθῆναι εἰς τὴν ᾿Ελ- 
Δ “ “- λάδα. Τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. 24. Εἰ 

δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλο δ δ σοῦ, καὶ μὴ τῶ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ, καὶ μὴ τῶν 
᾽ “ 3 ΟῚ ͵ὔ 

παρ᾽ ἡμῶν ἀποδράντων, εὖ ἴσθι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων 
2 “ ῇ 7 Ἃ Ψ ᾿ “ » ἐποίησα. Νόμιζε δέ, ἂν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνης, δὲ 

(Ὁ ΙΓ. ἃ. 19. 

22. Δέξιππον... Δέξιππον] Οἱ. 25, τὸ ἐπὶ τούτω] “ 458 7αγν α5 τὲ 
1Π|. ἢ. 28, ἀπᾶ ΤΥ. ἰν. 21. Ηργθ, ἀοροπάρα προ ἤΐηη, να ἃτ6 ὑῃ- 
ῬΟΥΠΔΡ5, {π6 τϑρείϊεοι οὗ ἔπ 6 πάη ἀοπθ.᾽ Μαῖίϊ. 80, ἃ. 
Ὑγ85 ἀΘϑρηθα ΤΟΥ Τ᾿] οἴου ο4] οἤθοί. --- ἀφειλόμην) 8561]. τὸν ἄνδρα ; 
Μοχίρριϑβ... Ποχίρριδ, 1 δαψ.. οἵ. 8 7 ἀπᾶ 21]. Κ. 
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ἄνδρα δειλόν τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα ἀγαθὸν ἀπο- 
κτείνων τῷ, 

2ὅ. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιυπ- 
πον μὲν οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ 

, νΝ , »0.» ᾿] ’ ΕἾ , 

μέντοι ἔφη νομίζειν οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος εἴη Δέξιππος 
, “ ΠῚ ΄ὔ ᾽ “ 2 Ά, ,ὕ -“ 

βίαν χρῆναι" πάσχειν αὑτὸν, ἀλλὰ κριθέντα, ὥςπερ 

καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, τῆς δίκης τυχεῖν. 26. Νῦν 

μὲν οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τοῦτον τὸν ἄνδρα" ὅταν 
δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. «ΑΑἰτιῶμαι 
δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεί γε 
οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα. 27. Ὁ 
δὲ ἀφαιρεθεὶς εἶπεν" ᾿Εγώ, ὦ Κλέανδρε, εἰ καὶ οἴει 

ΕῚ κ ΄ Ν » » »0. 7 Ν 

με ἀδικοῦντά τι ἄγεσθαι, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε 

ἔβαλλον, ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα" 
ἦν γὰρ τῶν στρατιωτῶν δόγμα, εἴ τις, ὁπότε ἡ στρατιὰ 

5». " γὼ .Λ 5 Ἁ Α 

ἐξίοι, ἰδίᾳ ληΐξοιτο, δημόσια εἶναι τὰ λοφθέντα. ν 28. 
Ταῦτα εἶπον" καὶ ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἢγεν, 
ἵνα μὴ φθέγγοιτο μηδείς, ἀλλ᾽’ αὐτὸς λαβὼν τὸ μέρος 
διασώσειε τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ χρήματα. 

Πρὸς ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν - ᾿Επεὶ τοίνυν τοιοῦτος 
- ΄ Ὡ“ Ἁ Ἁ “ ; 

εἶ, κατάμενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλενσώμεθα. 
29, Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων 

τὴν δὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν, καὶ συνεβούλευε 
πέμψαι ἄνδρας πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους 

Χ - » “- ΕῚ ΄ »“ » »φΚ ΙΝ 
περὶ τῶν ἀνδρῶν. 80. Ἔκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς, 

(τ) 1. 1. 10. (ὦ) ΥΠ. νἱ. 21. 
24. ἀποκτείνων] Ῥοτξοη δὰ Ρ, 7ε], 683, ΟΠ 5.--- Οὐπδίαον ἐπαΐ ψοιι 

(οδα ἀποκτενῶν. Βαΐ {Π6 φΡαγίϊοὶ- 
ῬΪΔ] οοπβίσιοίοη (566 1. 11. 10) 15 
ποῦ δΔατηἸββὶ 1] 6 ΏΠΘη {Π6 ρῬατίϊο. 15 
7Ζμέννο νὰτῃ τοβρεϑοῦ ἰο {86 νοτῦ.--- 
ΤῊΘ Ῥγββ. ἱπηροσί. ἀποκτείνων δχ- 
ῬΓΈΞ565 ἑπέοηζίοη ΟΥ σοἰϊέϊον (νὰ 8 
Ηδττα. Ααχ, 1105)---ποίοηβ. οο- 
ἱποϊάθπηῦ ἴῃ {πὶ τ] ἢ νόμιζε. 866 

αγὸ ζῶν αἰ τισ, χα. 
20. τοῦτον] 8.11. ᾿Αγασίαν. 
28. τὸ μέρος] Ηΐδ δλαγο. ὃ ὅ. 
- τοιοῦτος εἶ) “ΝΕΙΙΡΘ ὁ τοῦτο 

ποιήσας γ6Ὶ 5ἰπηῖ]6 δ] αι. Β. 
ϑδίποο ἐΐθ σαδο βίαπαἐ 80 ιοϊέλ ψοῖε; 
Β'πη66 τοι ἃΓΘ 80 ἔα ἱπηρ]ϊοαίοα, 

ᾷ, ἐ "" 



31--356.1] 118. ΥἹ. ΟΑΡΌΤΎΙ. (ΟΑΡ. 17. 973 
᾿. Ν Χ Ν ,, 

πέμψαντας στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς καὶ Δρακόντιον 
»Ἶ 7 Ἀ “ Υ “δ 5. ᾿] 7 

τὸν Σπαρτιάτην καὶ τῶν ἄλλων οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι 

εἶναι, δεῖσθαι Καεάνδρου κατὰ 5 πάντα τρόπον ἀφεῖναι 

τὼ ἄνδρε. 81. ᾿Ελθὼν οὖν ὁ Ἐενοφῶν λέγει " "Ἔχεις 
, μ ζ ὃ ᾺἋ ΜΨ ὃ ᾽ν ς 7, μέν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας " καὶ ἡ στρατιά σοι 

φ “ “ 8 , [οὶ δ Ἃ ΄΄ Ἁ Ν ὑφεῖτο ὅ τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ 
ἑαυτῶν ἁπάντων. Νῦν δέ σε αἰτοῦνται καὶ δέονται 

“ ΄ Ν 5 Ν Ἁ , Ν δοῦναι σφίσι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν " πολλὰ 
γὰρ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχθη- 
σάτηνΡ. 82. Ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνται 

᾽ Ν ᾽ὔ Ἃ , ε “ ᾽ “ Υ. ς 

σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλῃ ἡγεῖσθαι αὐτῶν καὶ ἢν οἱ 
θεοὶ ἵλεω ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι 
καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειθόμενοι τοὺς πολεμίους 
σὺν τοῖς θεοῖς μὴ φοβεῖσθαι. 38. Δέονται δέ σου 
καὶ τοῦτο, παραγενόμενον ἃ καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν 
λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων οἷος ἕκασ- 

, 5 Ν Ἁ » ΄ ς 7] - ρ. ξ 

τός ἐστι, καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. 84. ᾿Ακούσας 

ταῦτα ὁ Κλέανδρος " ̓Αλλὰ ναὶ τὼ Σ᾿ιώ, ἔφη, ταχύ 
τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. Καὶ τώ τε ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι 
καὶ αὐτὸς παρέσομαι" καὶ ἢν οἱ θεοὶ παραδιδῶσι, 

ἐξηγήσομαι εἰς τὴν “Ελλάδα - καὶ πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι 
ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὺς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ἐνίων ἤκουον, ὡς τὸ 
στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ “ακεδαιμονίων. 

95. Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον ἔχοντες 
Ν » 7 Ν Ε ΣέΚΝι ᾿ . Ν τὼ ἄνδρε: Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ, καὶ 

(0) ΤΥ͂, ν.}16. 9) ΤΥ ΣΙ ἐπα. ἃ. 19; 
(6) 1:1. τ ν ὙΠ 2. 

51. ὑφεῖτο... ποιῆσαι) Ὑφεῖτο ΤΟοΙηοίο ἃπά Ῥδύβθρβοῃθ. Ὃ΄ΐ. 
α8 α »γογηαηέ 56Ή.56.---- ϑιεδηνλἐοα ὅ6Π0]. Ατὶβϑύ. Ῥὰαχ. 214. 
(ἀηα δ] ονγεα γου) ἔο ἄο... ΟἿ, ἢ. - οἱ θεοὶ παρ.] “ Ομδᾶ δὲ 
Ν 5. οὐίαηι )1ὲ οοποοβϑογίηέ. ἴιΘΌΏΟ]. 

84, ναὶ τὼ Σιώ] [π|6]ΠἸστπτηΐι 0] ΘΠ ἶ5. δϑῦ ἐοστηῦϊα Ἰοααθηαὶ ἣν 
Οαϑίου οὐ ῬΟ!]υχ. Οἵ. Η6]]. ΓΝ. ἵν. ὁ θεὸς εὖ διδῷ. ΟΥτ. 111. 1. 34.᾽ 
10. 5, Σιὸς Τ,δοοηϊσὰ [ῸΓ θεός. [ἡοη. 
ΤΠ6 Αὐἰο οαἰῃ, νὴ τὼ θεώ, τηθαρΐ 
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ξυνὴν Ξενοφῶντι φιλικῶς καὶ ξενίαν ξυνεβάλρ 
᾿Επεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐ- 
τάκτως ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεθύμει ἡγεμὼν 

’ » “ » Ἁ 7 ’ὔ » ν Φ. ον γενέσθαι αὐτῶν. 86. ᾿Επεὶ μέντοι θυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ 

τρεῖς ἡμέρας οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς 
᾿ 5 ᾽ ᾿ ᾿ Π 522 , ἘΝ 

στρατηγοὺς εἶπεν " ᾿Εμοὶ μὲν οὐκ ἐθέλει γενέσθαι τὰ 
ἱερὰ ἐξάγειν " ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀθυμεῖτε τούτου ἕνεκα “᾿ 
ὑμῖν μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας " 
᾽ Ἀ 4 ε -“ Ἁ Ἢ [οὶ 3 Ἁ 5» -“ Φ ἀλλὰ πορεύεσθε, ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἥκητε, 
δεξόμεθα ὡς ἂν δυνώμεθα κάλλιστα. 

81. Ἔκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ 
τὰ δημόσια πρόβατα. ὋὉ δέ, δεξάμενος, πάλιν αὐτοῖς 
» ’ ᾿ φ Ἀ 3 ’ « Χ -“ ἀπέδωκε. Καὶ οὗτος μὲν ἀπέπλει" οἱ δὲ στρατιῶται, 
διωθέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεκομισμένοι καὶ 
τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν, ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν Βιθυνῶν. 

.. 38. ᾿Επεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρθὴν 
ὁδόν, ὥςτ᾽ ἔχοντές 5 τι εἰς τὴν φιλίαν διεξελθεῖν, ἔδοξεν 

» -“ » ς ΄ - “ ς ’ 

αὐτοῖς τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας ἐλθεῖν μίαν ἡμέραν 
΄ 5 - Ν 

καὶ νύκτα. Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολλὰ καὶ 
ἀνδράποδα καὶ πρόβατα" καὶ ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς 
Χρυσόπολιν τῆς Χαλκηδονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας 
ε Ἀ κ 

ἑπτὰ λαφυροπωλοῦντες. 

() Τἵ. 1. 17. 

ΠἸΡΤΟς 

37. διαθέμ.1 Ηαυΐηρ αἱδροδοά 
ςΓ (ὃν 3416.}ὺ Οἵ. ὙΠ. πἰ. 10. 

38, οὐδενὶ] “ΝῸΠΙ τοὶ φιδο ρυοθάςα 
οδβϑοί.᾽ Κ. 
-- ὥςτ᾽ ἔχ... διεξελθ. 50 α8 ἐο 

»αβ85 ἐλγομσῆ ἱπέο ἐδθ 7γἱοπαὶϊῳ 
οομπέγῳ, παυὶπο βονποίπίπφ. ἘῸΥ 
ἴπ6 ποτηΐπ, (ἔχοντες) πὶ ὥςτε 
5παὰ ἱπῆη. 5866. Ευγ. Ῥῃαη. 488 : 
δῆεωι. 11. 1, 15; Μαέὶ, 5358. 

- Χρυσόπολιν] Νοῦν ϑομέαγί ΟΥ 
᾿σεκάαάν, ἷ . 
ἘΠΟΡΙΘ, οὗ νυ] ἢ 1ξ τᾶν Ὀ6 οοη- 
βιἀογεα {π6 ᾿Αβίαῖίο ΞιαΓῸ : οδ]]δά. 
ἃ κώμη ὃν ϑίτγαῦθο (ΧΙ. 4); 1 πονν 
οοπίαϊηβ 35,000 Ξου]5. Αἰηβυν. 222. 
ΟΠαϊοθάοθη νὰ οοἰοηϊζοα ἴγομη 
Μεραᾶγα, 8.6. 676: (πον Κααΐ 
Κειν.) 



οι 1---3,] 118. ΥἊἜἯ,Ι. ΟΑΡΟΈ 1. 27 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΝΠ ΑΝΑΒΡΒΑΣῚΤ ἊΣ, 

ὙΙΣ 

ΑΙ Ὁ ΕΣ, 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
τ΄ , [ο] ,, Χ [τέ 3 Ν “ 

οἱ “Ελληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα, ἐπεὶ Κῦρος 

ἐτελεύτησεν, ἐν τῇ πορείᾳ μέχρις εἰς τὸν Πόντον 
» Ἷ, Ά, [χὰ ΡῚ “ , “., » ΄ Ν 

ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζῇ ἐξιόντες καὶ 
ἐκπλέοντες ἐποίουν, μέχρις ἔξω τοῦ στόματος ἃ ἐγέ- ᾿ 

οι “ “ 3 ,ὔ οὶ “Ὁ 7 

νοντὸ ἐν Χρυσοπόλει τῆς ᾿Ασίας, ἐν τῷ πρόσθεν λογῳ 
δεδήλωται. 

2, Ἔκ τούτου δὴ Φαρνάβαζος, φοβούμενος τὸ στρα- 
τευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ χώραν στρατεύηται, πέμψας 

δεν ὐΕέ{ , Ἂ , ς ΓΜ 2 
πρὸς ᾿Αναξίβιον τὸν ναύαρχον, (ὁ δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυΐξαντιῳ 
Μ 2 -“ ᾽ὔ Ν ’ὔ 3 -“ μι 

ὦν,) ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασιας, 
καὶ ὑπισχνεῖτο πάντα ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. 8. Καὶ 
..} , “4 μι Ἃ Χ 

ὁ ᾿Αναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λο- 
χαγοὺς τῶν στρατιωτῶν εἰς Βυζάντιον καὶ ὑπισχνεῖτο, 

() ΥἹ. ἵν. 1. 
Ὡ. ὅσα δέοι “ Ἀερείε ποιεῖν (Φαρνάβαζον. ΚὮὖ “ μέδιδ ορτι8 

6586ί.᾽ Β. 
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Ρ] »-“" , »Μμ “ ’ 

εἰ διαβαῖεν, μισθοφορίαν ἔσεσθαι τοῖς στρατιώταις. 
4, Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγ- 
γελεῖν - Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη 
ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. Ὃ δὲ 
᾿Αναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα ἔπειτα οὕτως 
ἀπαλλάττεσθαι. Ἐφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

"» ᾽ὔ Χ «ς εὖ δ Ἀ 

ὅ. Σεύθης δὲ ὁ Θρὰξ πέμπει ωηδοσάδην καὶ κε- 
λεύει Ἐενοφῶντα συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ 

στράτευμα, καὶ ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι 
“ ᾿ ᾽ὔ Ἀ 

ὅτι Ὁ οὐ μεταμελήσειν. 6. Ὃ δ᾽ εἶπεν" ᾿Αλλὰ τὸ μὲν 
στράτευμα διαβήσεται" τούτου ἕνεκα μηδὲν τέλείτω 
μήτε ἐμοί μήτε ἄλλῳ μηδενί: ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ 
μὲν ἀπαλλάξομαι" πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ 
ἐπικαιρίους ὄντας προςφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ 
ἀσφαλές. 

7. Ἔκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον 
ς΄ ἴω 3 Ν Ἁ ᾽ 5 “ 6 ἀπ, ’ 

οἱ στρατιῶται" καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ὁ ᾿Αναξί- 
βιος" ἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη 
τοὺς στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ 

ἀριθμὸν ποιήσων. ᾿Ενταῖθα οἱ στρατιῶται ἤχθοντο, 
ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίζεσθαι εἰς τὴν πορείαν, 
καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. 

8. Καὶ ὁ Ἐενοφῶν Κλεάνδρῳ τῷ ἁρμοστῇ ἕένος ἃ 
γεγενημένος, προςελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν ὡς ἀπο- 
πλευσούμενος ἤδη. Ὃ δὲ αὐτῷ Χέγει: Μὴ ποιήσῃς 

-“ ᾽ οὖ ͵ » ψ  Ὗ [χὰ 2 Ά, Ἁ -" Ἀ 

ταῦτα" εἰ δὲ" μή, ἔφη, αἰτίαν ἕξεις " ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς 
(Ὁ) 1Π..1. 9. (0) ΥἹ. {ι. 9. (4) ΥἹ. νἱ. 86.. (6) ΤΥ. ". δ. 

4. ἔπειτα οὕτω: “Οἵ. Ατδι. Τῦο. ΠΙ. 96. Κι. ᾿ 
Αν. 678. κᾷθ᾽ οὕτω. Ἐχ 1,115 ὅ. Σεύθης] Μεάαοοὶ Οὐγνβδγιτη 
Τεγοηΐῖ, ἴῃ Επη. 1. 11. 28. 1δὲ ἔην Βορὶβ στρατηγός, εἴ Ροβίεαὰ τῶν 
γπαΐγὶ...; ἃπᾷ Απάγ, 1. 1. 79.᾽ ἐπὶ θαλάττῃ (Θρᾳκῶν) ἄρχων. Οἵ, 
Β. Ἔπειτα ζΟ]]ονησ ἃ ραγίϊο. ΗδΕ]]. ΙΥ. γῇ, 20, ἀπᾶ Ἰηΐ, 11, 52; 
(11. ν. 20), ἀπᾶ οὕτως (1. ἰϊ. 25), Ατϊξίοί. ῬοΙ, Υ, νὴ]. 16. Κὶ, ἱ 
Δ1Ι6Ὸ ΠΕΙΘ τι5864. ΟΟΠ]Οἰηἑγ, Οἵ. 
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᾽ Χ ᾽ “ [ἡ :} Ἀ΄ δον Ἀ 7 ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα. 
9, Ὃ δ᾽ εἶπεν ᾿Αλλ᾽ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ εἰμὶ τού- 

ἴω “ Ν 

του, οἱ δὲ στρατιῶται αὐτοί, ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι, διὰ ἴ 
“-“ -“ ᾿] ᾽ 

τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. 10. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, 
“ “ 

ἔφη, ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμε- 
᾿] ϑ 

νον " ἐπειδὰν δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλ- 

λάττεσθαι. Ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, ἐλθόντες 
, Ἰώ 

πρὸς ᾿Αναξίβιον διαπραξόμεθα. Οὕτως ἐλθόντες ἔλε- 
- ς Ἁ 8. ὁ .Ὰ ῳ “ Ἂ γον ταῦτας 11]. Ὃ δὲ ἐκέλευσεν οὕτω ποιεῖν καὶ 

ἐξιέναι τὴν ταχίστην συνεσκευασμένους, καὶ προςαν- 

εὐπεῖν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἰς τὸν 
᾽ ͵ « 3 Ν ς Ν᾿, ᾽ 7 ᾿ 5 ἴω 

ἀριθμόν, ὅτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεταιξ. 12. ᾿Εντεῦθεν 
» “ “ ἈΝ “ Ἁ ς 3 ᾿ 

ἐξήεσαν οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι καὶ οἱ ἄλλοι" καὶ 
» ΄ Ν ἥν ἢ " ΓῚ νι 2 , 
ἄρδην τε πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν: καὶ ᾿Ετεόνικος 

εἱστήκει παρὰ τὰς πύλας, ὡς, ὁπότε ἔξω γένοιντο 
, ,ὔ Ν 7 Ν 3, Χ δῚ 

πάντες, συγκλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμ- 
βαλῶν. 

ς Ἁ 

18. Ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς 
Χ καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἔλεξε: Τὰ μὲν ἐπιτήδεια, ἔφη, 

λαμβάνετε ἐκ τῶν Θρᾳκίων κωμῶν" εἰσὶ δὲ αὐτόθι 
Χ πολλαὶ κριθαὶ καὶ πυροὶ καὶ τἄλλα τὰ ἐπιτήδεια " 

λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χεῤῥόνησον, ἐκεῖ δὲ Κυ- 
“ ΒΝ Ο ἢ 7 2 ,ὕ ΄ νίσκος ὑμῖν μισθοδοτήσει. 14. ᾿Επακούσαντες δέ 

τινες τῶν στρατιωτῶν ταῦτα ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν τις 
[4 διαγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. Καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ 

᾿ ΄ κ ΝΥ , Ἂ 
ἐπυνθάνοντο περὶ τοῦ Σεύθου πότερα πολέμιος εἴη ἢ 

{ΠῚ ἯΣ ὙΠ 8: (ρὲ τὶ, 6. 

8. οὐ ταχὺ ἐξέρπ.Ἴ “ ΝΝοΉ οοἰογὶ- --- Ἐτεόνικο:] 1,860 πομ ἱρποῦὶ- 
ἔογ,, δο(Ϊ χιιαδὶ γομοηο οὶ. Ἡ. του ρι τ ο, ΝΠ. 25." κΚ. 

9. οἱ δὲ στρ.... ἀθυμοῦσι] ἴογ 13. Κυνίσκος)] “1,800 ααϊ ἴῃ 
ἄτιοί εἰσιν... ἀθυμοῦντες. ΟἸΘύβοπθϑῸ Π6᾽ απ οατὰ ΤἬΓΔΟΙθιι8 

12. ἄρδην] --- παντελῶς. 5010]. ροδ551.᾽ Ζ. 
84 Ἐπτ. ΡΏαη. 1630. 
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, Ἁ ’ εἶ ΕΝ ἊΜ , ᾽ὔ 

φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους δέοι πορεύεσθαι 
ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκης. 

.] - Χ Φ “-“ [4 - 1ὅ. Ἔν ᾧ δὲ [οὗτοι] ταῦτα διελέγοντο, οἱ στρα- 
ω σ΄ , 

τιῶται ἀναρπάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι δρόμῳ πρὸς τὰς 
πύλας, ὡς πάλιν εἰς τὸ τεῖχος εἰςιόντες. ὋὉ δὲ ᾿Ετεό- 

νίκος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ὡς εἶδον προςθέοντας τοὺς 
ς 7 , Ἀ , Ἁ Ἁ Ἁ 2 

ὁπλίτας, συγκλείουσι τὰς πῦλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμ- 

βάλλουσιν. 10. Οἱ δὲ στρατιῶται ἔκοπτόν τε τὰς 
,ὕ ἯΨ. “ » ’ ἋΑ 3 

πύλας καὶ ἔλεγον ὅτε ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλ- 

λόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" καὶ κατασχίσειν τὰς 
πύλας ἔφασαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. 17. "Αάλλοι 

Ἀ ΟΥΨΗΙ ο » 5. ὦ Ἄν, , Ἁ Ν Ἁ 

δὲ [αὐτῶν] ἔθεον ἐπὶ τὴν θάλατταν καὶ παρὰ τὴν 
Ἁ “ ’ φ ,ὔ }] Ἁ ’ ΕΣ 

χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερβαίνουσιν εἰς τὴν πόλιν " ἄλλοι 

δὲ οἱ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν στρατιωτῶν ὡς ὁρῶσι 
τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα, διακόπτοντες ταῖς 
» 7 Ἁ -“ » ͵ Ἁ ΄ ε ᾽ 

ἀξίναις τὰ κλεῖθρα, ἀναπεταννύουσι τὰς πύλας " οἱ ὃ 
εἰςπίπτουσιν. 

18. Ὃ δὲ Ἐενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γυγνόμενα, δείσας μὴ 
ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα 

-" “ ἈΝ -“ 

κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, 
" Ν , “π κα Ν ᾿ ᾿τιιν ἔθει καὶ συνειςπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. 

ς Ν ΄ ε " Ἁ 7 ΄ ᾽ 

19. Οἱ δὲ Βυζάντιοι, ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰς- 
“ μ 5 “ » “-“ ς Ἀ ᾽ ω 

πίπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, 
ς εἶ ΜΝ Ὁ“ Ἁ Μ ᾿ δῷ, Ὁ ΝΜ » 

οἱ δὲ οἴκαδε: ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω 
» ς Ν - Ν " ς ;] - ’ 

ἔθεον " οἱ δὲ καθεῖλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριή- 
ρεσι σώζοιντο: πάντες δὲ ὥοντο ἀπολωλέναι, ὡς 
ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. 20. ὋὉ δὲ ᾿Ετεόνικος εἰς τὴν 

14. ἱεροῦ ὄρους] ΤῊτΟυρΡ ΒΟ ἢ 
[Π6 τοδα ἂν ᾿Ἰηΐο ΟἌΘΥΒΟΠΘΒΟ, ἱπῇ. 
1. 3.---. Ὁ αβίθ] τη ἱερὸν ὄρος Τη6- 
τηοταῦ Ποιηοβίῃ. ἀ6 δὶ]. Ρ. 88, 
οχίγ. ἢ ῬΆ]]. Π]. Ρ. 114, οὖ ἀ6 ἰα]βᾶ 
[μερ. ». 590." Κ. 

17. τὴν χηλὴν] Τὴε Βνεαΐζ- 

εσαέον. Οἵ. 5680]. δὰ Τῇιο. 1. 68. 
εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἐοικέναι χηλῇ 
βοός. ὅ66 ΘΟΕΙΙΘΥ δᾶ Ἰοὺ. 

19. ἔνδον] Νοη ἴῃ πγῦθ, βθὴ ἔπ 
ἄοηιο διά (χυϊϑαμ6) ἑπέμδ. ΟὟ. ΟΥ̓. 
. 22. 5:16 [ἰϊηὶ, Οἷο. ἀ6 ΟΥ. 11. 
08. Κ. Β. 
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ἄκραν ἀποφεύγει. ὋὉ δὲ ᾿Αναξίβιος, καταδραμὼν ἐπὶ 
Ἁ ΄ .} . [φ 7 , ᾽ Ἁ 

τὴν θάλατταν, ἐν ἁλιευτικῷ πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν 
» ΄ Χ ᾽ ᾿ “ }] ,ὔ ἀκρόπολιν καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται ἐκ Χαλκηδόνος 
φρουρούς - οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκρο- 

πόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. 
21. Οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον τὸν Ἐενοφῶντα, 

΄; » Ὰ ᾿ ᾿ , “ 

προςπίπτουσιν αὐτῷ πολλοὶ καὶ λέγουσιν: Νῦν σοι 

ἔξεστιν, ὦ Ἐενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσθαι. Ἐχεις πόλιν, ἔχεις 
τριήρεις, ἔχεις χρήματα, ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. Νῦν 
ἄν, εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν 
ποιήσαιμεν. 22. Ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο" ᾿Αλλ᾽ εὖ τε λέγετε 
καὶ ποιήσω ταῦτα" εἰ δὲ τούτων ἐπιθυμεῖτε, θέσθε 

Ν “ 3 7 ε ᾿, 7 » ᾿ 

τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα" βουλόμενος αὐτοὺς 
κατηρεμίσαι" καὶ αὐτός τε παρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς 

, - 

ἄλλους ἐκέλευσε παρεγγυᾶν καὶ τίθεσθαι τὰ ὅπλα. 
28. Οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο, καὶ οἱ πελτασταὶ 
5 Ἅ, Χ ΄ ς , ͵ Χ »ἶ ἐπὶ τὸ κέρας ἑκάτερον παραδεδραμήκεσαν. 324. Τὸ δὲ 

΄ ΐ 7 3 4 1 μ᾽ ἣν , 

χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξασθα(' ἐστι, τὸ Θρᾷκιον 
᾽ὔ Ν ᾿] ἊὉ Ἂς , 3 Ἁ Ἀ 

καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδινόν. ᾿Επεὶ δὲ 
» ἈΝ Ὁ“ Ἃ ͵ ιΟ "»»ὶ 

ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, συγκαλεῖ ὁ Ἐε- 
νοφῶν τὴν στρατιὰν καὶ λέγει τάδε " 

2ὅ. ὍὍτι μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, καὶ 
΄ 

νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώμενοι οὐ θαυμάζω. 
Ἅ “ -“ 

Ην δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα καὶ Δακεδαιμονίους τε 

(0) ΥἹ. ν. 12. 

20. ἄκραν... ἀκρόπολιν] Βροία, 
αὖ Ραΐο, [600]. αἰγατηαιιθ αγοθηῖ 
τηϊογργοίαϊαγ, δι Πογ Ηε]]. ΥἹ. 
1. 2. ἀκρόπολις αι (8 3) ἄκρα αἸ- 
οἰἴαγ. Κι. 

25. εἰς ὀκτὼ] 8 ἄτορ. Κ. Ῥ. 
Πιβῖ. 11. ἵν. 20.---Τὴθ πυτηθγδὶ, 
σΠ ἢ εἰς ΟΥ ἐπί, Ξ66 18 ἴῃ 811 Ο8568 

(Ὁ Υ. ἰν. 12. 

ἴο ἀεβίρηδίθ {Π|6 5Π18116 7 αἰ ΤηΘ 5108 
οὗ {86 ἐνο, ὁ. 6. η6 ἀορέβ οὗ δὴ 
ΔΥΤΩΥ͂ ΥΠΘη ΟΥ̓Δ ἋΡ ἰπ ἃ [ἴπ6 οὗ 
Ῥαἰ16,---ἰῃ 6 δγραάές θη ἴπ οτάοσ 
οὗ τηᾶγοἢ. Οἵ. ΗἨ6]]. Π1. 1.. 16. 

24. τὸ Θράκιον] Απ Ορβὴ 8ρᾶσε 
(τι ΐη [Π6 ραΐ68) οα]]16α Τλγαρσίαη. 
Οἵ. Η6]16η. 1. 8. 
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τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεθα Β καὶ τὴν 
πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν διαρπάσωμεν, ἐνθυμήθητε ἃ 
ἔσται ἐντεῦθεν. 26. Πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα ἀπο- 
δεδευγμένοι Λακεδαιμονίοις τε καὶ τοῖς συμμάχοις " 

- ᾽ ς ͵ Ἃ ’ ᾿] Ἁ ΄ οἷος δ᾽ ὁ πόλεμος ἂν γένοιτο, εἰκάζειν δὴ πάρεστιν, 
ἑωρακότας καὶ ἀναμνησθέντας ' τὰ νῦν ἤδη γεγενημένα. 
27. μεῖς γὰρ οἱ ᾿Αθηναῖοι εἰφτήλθομεν εἰς τὸν πόλε- 
μον τὸν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους 
ἔχοντες τριήρεις, τὰς μὲν ἐν θαλάττῃ τὰς δ᾽ ἐν τοῖς 
νεωρίοις οὐκ ἐλάττους τριακοσίων, ὑπαρχόντων δὲ 
πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προςόδου οὔσης 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ [ἐκ] τῆς ὕπερο- 
ρίας, οὐ μεῖον χιλίων ταλάντων: ἄρχοντες δὲ τῶν 

7 ς »-“" Ἁ 5 ““΄.}» ’ , » 

νήσων ἁπασῶν, καὶ ἔν τε τῇ ᾿Ασίᾳ πολλάς ἔχοντες 
πόλεις καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἄλλας τε πολλάς, καὶ αὐτὸ. 
τοῦτο τὸ Βυζάντιον, ὅπου νῦν ἐσμέν, ἔχοντες κατεπολε- 

, Ὁ ς ΄ ς - 3 Π “ 

μήθημεν οὕτως ὡς πάντες ὑμεῖς ἐπίστασθε. 38. Νῦν 
δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν, Μακεδαιμονίων μὲν καὶ τῶν 
᾿ἹΑ͂ “Ὁ 7 ς ἾἋ460 , δέ αἱ 

χαιῶν συμμάχων ὑπαρχόντων, ηναίων δέ, κ 
ὅσοι ἐκείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι, πάντων προς γεγενη- 
μένων, Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ ἄλλων 
βαρβαρων πάντων πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτά- 

Ἀ ᾽ ἴον “ » , ἃ »» » } 

του δὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως, ὃν ἤλθομεν ἀφαιρη- 
σόμενοί τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα ; 

() Π.. ἐν. 1. Ω Εἰ. ἢ. 1. 

20. τ. νῦν ἤδη γ.1] ΟΥΥΙ.1. 82. Βοεοκῃ. ες (ἔοοη. Ὁ. Α.᾽ Κα. Οὗ 
“Ὑμαῦ Πᾶ5 )μδέ ποῖ (50 ἰαΐοίψ) Ατὶβί. (ὕεβρ. 657), σῆο ἐμοῖο 
τα  Ρἰᾶσθ.᾿ Ηδ δ]υάἋ65 ἰο ἴῃ6 ταΐθβ {Π6 ἰοΐδ] τϑύθηῖδ δὲ τάλαντ᾽ 
ῬεΙΟΡΟΠη. ψγδγ. ἐγγὺς δισχίλια. 

27. ἐν τῇ πόλει] ἰ.6. ἀκροπόλει. --- νήσων ἄς. Οἵ, Τπαο. ΤΙ. 9, 
Οἱ. Τπτο. ἢΠ᾿ 84. Ζ. ο 8Πα Ατὶβί. ὕεβρ. 700. Ὅστις πό- 
- ΟἿ Τῇυς. 11. 18. λεων ἄρχων πλείστων, ἀπὸ τοῦ 
---ὀ ἐνδήμων] Ηδονιο γϑυθηπμθβ. Πόντου μέχρι Σαρδοῦς, ἃπὰ ν. 707. 

4 ΤηΐρΙ], τοαϊειιβ οχ 15 τϑῦιβ απ εἴσιν γε πόλεις χίλιαι, αἱ νῦν τὸν 
ἴῃ Αἰϊοα ἰρβὰ νϑοϊσαϊθβ ογαηΐ. φόρον ἡμῖν ἀπάγουσιν. 8. , 



29---82.] 8. ΟΑΡΌΈ . 
͵,ὕ ΝΕ ,ὔ ΄ ,,Ὃ,2 ΟΙΝΜΨ ΕΣ Ὡ“ "» 

τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων, ἔστι τις οὕτως ἄφρων 
[2 » Ε ΓΦ “ 7 7] Ἁ 

ὅςτις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσθαι; 29. Μή, πρὸς 
θεῶν, μαινώμεθα, μηδ᾽ αἰσχρῶς ἀπολώμεθα, πολέμιοι 

ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις 

τε καὶ οἰκείοις. Ἔν γὰρ ταῖς πόλεσίν εἰσι πάντες 

ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομεναῖς " καὶ δικαίως, εἰ βάρ- 
βαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ 

ταῦτα κρατοῦντες, ᾿Εἰλληνίδα δὲ εἰς ἣν πρώτην ἤλθομεν 

πόλιν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. 80. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν 

εὔχ ὁμαι, πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα, μυρίας 

ἔμεγε κατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. Καὶ ὑμῖν δὲ συμ- 

βουλεύω “Ἑλληνας ὄντας τοῖς τῶν ᾿Ελλήνων προε- 

στηκόσι πειθομένους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχά- 
5 Ἁ Ἁ Ἁ ,ὔ ΓΝ ς - -" 5 

νειν. ᾿Εὰν δὲ μὴ δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ ἀδικου- 
μένους τῆς γοῦν “Ελλάδος μὴ στέρεσθαι. 81. Καὶ 
νῦν μοι δοκεῖ πέμψαντας ᾿Αναξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖ μ μ ; ἡμεῖς 

3 ΝῊ 7] 7] 7 9 Ἁ Ῥ 

οὐδὲν βίαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν εἰς τὴν πόλιν, 
» ᾿] ΕΥ Ἀ Γ΄ 5 ς -“ Ρ] 7 « 7 ἀλλ᾽ ἢν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρίσ- 
κεσθαιτὰ" εἰ δὲ μή, ἀλλὰ δηλώσοντες [ὑμῖν] ὅτι οὐκ 

281] 

εξαπατώμενοι ἀλλὰ πειθόμενοι ἐξερχόμεθα. 
92. Ταῦτα ἔδοξε: καὶ πέμπουσιν “Ἰερώνυμόν τε 

(μα) 1Π. 1. 8. 
29. πάντες ζἅ..1] Α4Π| ([Π656 

{γ]6 πα 5 ἃπα γο]αὐϊν88) α76 ἐπι ἐΐοδο 
οὐέίο5 τυλίοῦ ἄαο. 
- δικαίως 5611. στρατεύσονται. 
--- δικαίως εἰ] ῬΥΟΡΕΙ͂Υ ΔΡΡ 165 

ΟΠΪγ ἰο ἐξαλαπάξ. ; ἃπα ἴογ ἠθελή- 
σαμεν νγχ8 5Βῃουϊα δχρθοῦ {π6 Ῥᾶγ- 
ὉἸΟΙΡΙ6, αὐίον οἠοοδῖπφ: Οἷ. Ν. Τ. 
ππρ πὲ. οι. ΥἹ. 17... Χάρις τᾷ 
Θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι ἁμαρτίας, --- 
ὑπηκούσατε δέ. 
- βάρβαρον] ὕὍπαογν {πὶ θυτα 
6 πυιϑῦ ἱποῖααθ ΤΥάροΖιβ, ΚΙ ΠΟΡΘ 
δα Ηδθγδοῖθα, ΟἹ] βυρτα ἙἝλλη- 
νίδας πόλεις, Δ5 Υ.γ. 14. ΤἬΏΘΥ ἅΓ6 

βνιοα Βαγϑδαγῖαη, ὮΘΤΘ, τ ΠΘῊ οοΙη- 
Ῥαγεὰ σῖΐῃ ΒυζΖδηύί πη, ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
85 ὈθΘΙηο ἴῃ Αϑϊα, ἃηα πη ά 6. Ὀαγρᾶ- 
ΤΊ ΤᾺ]6 :---ἰῃθ Ῥευβίδη Κιηρ᾽β 8- 
ὑπουϊν ΟΥΕΥΓ {ῃ6 «“45͵αΐὶο. το ῖκβ 
Βανῖηρ θ6Θη γτϑραϑαίθα]ν δοκπον- 
Ἰεάροα (ἀυτπρ [μ6 ῬΟΙΟΡΟΠΗ. Ὑγ81)), 
85, ΤΟΥ ἰηβίδπορ, ἴῃ {π6 ὑγδαῦ68, 
Β.0. 411, (Το. ὙΠ. 58), Ὧμᾶ 
Ἐν, 982: 

31. ἀλλ... εὑρίσκ.Ἴ 5611. εὑρησό- 
μενοι αὐτό. ἘΥΘαΙΘΗ5 ΘὨΪΠῚ 6] ΠΡ 515 
ἀποδόσεως ἃηίθ εἰ δὲ μή. Βαϊζίπη. 
σε, ΕΣ ΜΕ ΟΣ; ἘΠΠΡῸῈς 
νας ὙΠ]. γἱ!, 15. 
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᾿] - ἴω “- ΄ 

Ἠλεῖον ἐροῦντα ταῦτα, καὶ Εὐρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ 

Φιλήσιον ᾿Αχαιόν. Οἱ μὲν τοιαῦτα ᾧχοντο ἐροῦντες. 
98. Ἔτι δὲ καθημένων Ὁ τῶν στρατιωτῶν προςέρχε- 

ται Κοιρατάδης Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν “Ἑλλάδα 
περιήει, ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις 
ἢ πόλις ἢ ἔθνος στρατηγοῦ δέοιτο" καὶ τότε προςελ- 
θὼν ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς τὸ 
Δέλτα καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνθα πολλὰ καὶ 
ἀγαθὰ λήψοιντο" ἔςτε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφθονίαν 
παρέξειν ἔφη καὶ σιτία καὶ ποτά. 

94. ᾿Ακούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ 
» , Ὁ“ ᾽ 5 ͵ ᾿, σ΄ 

Αναξιβίου ἅμα ἀπαγγελλόμενα " ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι 
“ » “Ἁ ᾽ ΓΑ ᾽ Ν “Ὁ » 

πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι 

τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ, καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὴ 

αὐτῶν ὅ τι δύναιτο ἀγαθόν: 85. ἐκ τούτου οἱ στρα- 
τιῶται τόν τε Κοιρατάδην δέχονται στρατηγόν, καὶ 
ἔξω τοῦ τείχους ἀπῆλθον. Ὃ δὲ Κοιρατάδης συν- 
τίθεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ 
στράτευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν, καὶ σιτία καὶ 
ποτὰ τῇ στρατιᾷ. 80. ᾿Επεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ ̓ Αναξίβιος 
ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν, ὅςτις ἂν ἁλῷ ἔνδον 
ὧν τῶν στρατιωτῶν, ὅτι πεπράσεται. 87. Τῇ δ᾽ 
ς , ς Ἄ Ν », ἈΝ ς “Ὁ ἈΝ ἈΝ ὑστεραίᾳ ὁ Κοιρατάδης μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν 
μάντιν ἧκε, καὶ ἄλφιτα φέροντες εἵποντο αὐτῷ εἴκοσιν 
ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ ἐλαιῶν τρεῖς καὶ 

7 : '...Ἁ. - 0. 7 “ η 
σκορόδων εἷς ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον καὶ 
» ΄ α Ν , ε ὁ ἃ ΄ Ἵ 
ἄλλος κρομύων. Ταῦτα δὲ καταθέμενος ὡς ἐπὶ ὁόσα 

"»“ΤΥ̓ΟΙ ΣΝ δον διόνν. δ 

ὄν Ὁ Α(ἧὄ οἱ . »" 

μευσιν ἐθύετο. 
() ΥἹ. 11. ὅ. (6) χες 

88. Κοιρατάδης] “ ΟἸίτη ΒυΖΑΠ 84. ἀκούουσι] “ Ἰπορρὶΐ βογίρίοῦ 
{πογαὺ Βωοίογαμι ργϑοῖου. Ηδ6]]. 1. ἂς δὶ ροιτϑοίιγιῃβ δβϑϑοὺ ἔδοξε. 
Ἧι, 15. κ΄ δέχεσθαι. Κι. 
-- στρατηγιῶν] ᾿Ἐπιθυμεῖν τῆς 806. πεπράσεται] ϑλαϊϊ δ 5οα 

στρατηγίας. ϑυϊά. αὐ οποθ (ἴοΥ ἃ 514γ6). Οἵ, 1. ν. 10. 

ἜΝ 
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98. Ξενοφῶν δέ, μεταπεμψάμενος Κλεανδρον, ἐκέ- 
͵΄ ς ᾿ Ψ ᾽ Ἀ ϑδδ ον, ἢ ἤο χ κ᾿ 

λευέν οἱ διαπρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ τεῖχός τε εἰςέλθοι καὶ 

ἀποπλεύσαι ἐκ Βυζαντίουι 89. ᾿Ελθὼν δ᾽ ὁ Κλέαν- 

ὃρος, Μάλα μόλις, ἔφη, διαπραξάμενος ἥκω " λέγειν 
Ν ᾽ ͵ὔ [2 » 5» 7 » Ἅ, Χ 

γὰρ ᾿Αναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν στρα- 
7 ͵, 3 “ 7 "Ἴ “ δὲ » ὃ 

τιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ἐενοφῶντα δὲ ἔνδον " 

τοὺς Βυζαντίους δὲ στασιάζειν καὶ πονηροὺς εἶναι 

πρὸς ἀλλήλους " ὅμως δὲ εἰςιέναι, ἔφη, ἐκέλευσεν, εἰ 
μέλλοι σὺν ἑαυτῷ ἐκπλεῖν. 40. .Ὃ μὲν δὴ Ἐενοφῶν, 

ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας, εἴσω τοῦ τείχους ἀπήει 

σὺν Κλεάνδρῳ: ὋὉ δὲ Κοιρατάδης τῇ μὲν πρώτῃ 
«ς ,: 5» ᾽ ͵ 3 Ἁ ͵7] 3 Ν -“ 

ἡμέρᾳ οὐκ ἐκαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς 
,ὔ [] ᾿] ς ͵7 Ἀ Ἁ «ς -" ς ἤ 

στρατιώταις " τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει 
» Ἁ Ἂ ., Δ »] Νὴ ς 

παρὰ τὸν βωμὸν καὶ Κοιρατάδης ἐστεφανωμένος ὡς 
͵ ΝῚ ἈΝ 7 «ς Ἁ Ἁ θύσων" προςελθὼν δὲ Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς καὶ 

Νέων ὁ ̓ Ασιναῖος καὶ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος ἔλεγον 

Κοιρατάδῃ μὴ θύειν, ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, 
εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. 41. .ὋὋ δὲ κελεύει διαμε- 

τρεῖσθαι. ᾿Επεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥςτε ἡμέρας 

σῖτον ἑκάστῳ γενέσθαι τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ 

ἱερεῖα ἀπήει καὶ τὴν στρατηγίαν ἀπευπών. 

39, ἐκέλευσεν ...« μέλλοι] ΤΗΘ 
ΔΟσχιρύ ὑγαηβι 0 ὮΘΤΘ ἔτότῃ ἀγεοί 
ἴο οὖ. ἩΔΙΥ͂. 18 ΤΟΙΔΥΚΔΌ]6. “ΕΘ 
αἰτεοίθα γου ἰο δηΐου, ἢ6 3814, “1 
ἢ Χδϑποόρῆοπ) τηθδῃΐ το 5341] οἱἵ 
σε τ ΠΙτη56] ἢ (Απαχιθἰιι5).᾽ 

40. ἐστεφαν. “ΜοΙδ ἴῃ βδογϊῆ- 
ΟἿἷ5 ΒΟ] θηηὶ. Οἱ, θ6 Ἀδρ. 1,80. ΧΠ]|. 

8: ἸΟντ.1Π. 00.34.0. .Χ- 
41. ἐνέδει] ϑὅοπια ΜΝ. ἔδει. 

“ΜΙηπ5 ἃρίθ. Ἔνδεῖ μοι πολλῶν -- 
γοϊἠὲ ἀφεδέ ηινἰξηι, 11 τὰ 6 πᾶ πα 6 
ὈδδαοουΡ ;-δεῖ μοι πολλῶν, τιλλὲ 
Οριιδ οδέ ηγμίμηι, 11 ταβ ααῦ Ὀδαὰ- 
σοῦρ,᾽ Ῥ- 
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ΟΠΑΡΟΤ 

1, Νέων δὲ ὁ ᾿Ασιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ ᾿Αχαιὸς 

καὶ Φιλήσιος ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ Ξανθικλῆς ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ 
Τιμασίων ὁ ΖΔαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ 

᾽ Υ , οὶ [οὶ Ν Ἁ ΄ 

εἰς κώμας προελθόντες τῶν Θρᾳκῶν τὰς κατὰ Βυζάν- 
τίον ἐστρατοπεδεύοντο. 2. Καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐστα- 
σίαζον, Κλεάνωρ μὲν καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σ᾽ εύθην 

’ ᾿ς (4 “ Ν » ’ὔ - Ὁ βουλόμενοι ἄγειν " ἔπειθε γὰρ αὐτούς, καὶ ἔδωκε τῷ 
Ἁ “4 “ Ἁ -“ Ἁ 5 ἌὌΨΥ 

μὲν ἵππον τῷ δὲ γυναῖκα" Νέων δὲ εἰς Χεῤῥόνησον, 
οἰόμενος, εἰ ὑπὸ “Δακεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν 
προεστάναι τοῦ στρατεύματος. Τιμασίων δὲ προύθυ- 

“-“ , »΄ Ἁ » ΄ , “ »7 μεῖτο πέραν εἰς τὴν ᾿Ασίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμενος 
ἂν οἴκαδε κατελθεῖν - καὶ οἱ στρατιῶται ταῦτα ἐβού- 

λοντο. 8. Διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν 
στρατιωτῶν, οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς 

᾿ 5 , «ς 3 ’ὔ -- δὲ ᾿ ὃ ’ Ἁ 

χώρους, ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο " οἱ δὲ καὶ διδόντες τὰ 
[γι ᾿ Ἁ 4 » Ν ’ ΄ 

ὅπλα [κατὰ τοὺς χώρους εἰς τὰς πόλεις κατεμυγνύοντο. 
5 ͵ "] Μ » ’ ὰ ἈΝ 

4. ᾿Αναξίβιος δ᾽ ἔχαιρεν ἀκούων διαφθειρόμενον τὸ 
΄ ΄ Ἁ ΄ 

στράτευμα" τούτων γὰρ γυγνομένων ᾧετο μάλιστα 

χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. 

ὅ. ᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿Αναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συναντᾷ. 
Ἀρίσταρχος ἐν Κυζίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ, Βυζαντίου 
ς , ͵ὔ Ἁ [τέ μ᾽ ΄ ͵ ἁρμοστής - ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος 
Πῶλος ὅσον οὔπω παρείη [ἤδη] εἰς ᾿Ελλήςποντον. 6. 

Ἁ 5 ΄ ““ Ἁ » - ᾿] , Καὶ ᾿Αναξίβιος τῷ μὲν ᾿Αριστάρχῳ ἐπιστέλλει 
Ἑ , Ἃ “ ΓΝ. Β ΄ “ Κ ΄, ὁπόσους ἂν εὕροιἃ ἐν Βυζαντίῳ τῶν Κύρου στρατιω- 

(6}. 1 ν΄ 9; τι: 

3, διδόντε5] “Να δττηδίϊ ποὸὰ δροιΐ 750 8. Ο. 
δατοϊἐογθηΐαγ ἴῃ ορρὶαδ.᾽ Κὶ. -- ὅσον οὔπω] “ ΟὨΪΥ ποΐ γεΐ --- 

5, Κυζίκω] Ατὶ ἰΒ]απα ἰπ Ῥύο-ὀ Ἅ“νγὰβ αἰἱΐ διέ οοπιθ.᾽ Οἵ, Επτ. Ηδα.. 
Ροπίϊβ, ἢ ἃ οἷ οὗ {Π6 βϑδᾶὴθα 198. ᾿ 
ὨΔΙη6, ΟΟἸΟμΙΖρα οι Μ|]είαβ, 
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τῶν ὑπολελειμμένους ἀποδόσθαι" ὁ δὲ Κλέανδρος 
20. 7 ᾽ 7 Ε] Ν Ν ᾿) 7 ᾿] 7 

οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας ἐθεράπευεν 

οἰκτείρων καὶ ἀναγκάζων οἰκίᾳ δέχεσθαι" ᾿Αρίσταρχος 
δ᾽ ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων 
ἀπέδοτο. Ἶ. ᾿Αναξίβιος δέ, παραπλεύσας εἰς Πάριον, 

[4 Ἂ, , Ν Ν , «ς ) 

πέμπει παρὰ Φαρνάβαζον κατὰ τὰ συγκείμενα. Ὃ δ᾽, 
5 ᾿ " ᾽ ’ , Ὁ ᾽ -" 

ἐπεὶ ἤσθετο ᾿Αρίσταρχόν τε ἥκοντα εἰς Βυζάντιον 
«ς ᾿ δ 8 ,ὕἷ » ΄ “ 5 

ἁρμοστὴν καὶ ᾿Αναξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, ᾿Αναξι- 
βίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς ᾿Αρίσταρχον δὲ διεπράττετο 
τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κυρείου στρατεύματος ἅπερ καὶ πρὸς 
“ΑἈναξίβιον. 

8. Ἔκ τούτου δὴ ὁ ̓ Αναξίβιος, καλέσας Ἐενοφῶντα, 
κελεύει πάσῃ τέχνῃ" καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ 
στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συν- 

αθροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, 
καὶ παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινθον ὁ διαβιβάζειν εἰς 
τὴν ᾿Ασίαν ὅτι τάχιστα" καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόν- 
τορον καὶ ἐπιστολήν, καὶ ἄνδρα συμπέμπει κελεύσοντα 

᾿Ὶ 7] ς ΄ »Ἢ- “-“ 7 

τοὺς Περινθίους ὡς τάχιστα Ἐενοφῶντα προπέμψαι 
Γ᾿ Υ Ἂ ᾿-. ἃ Χ ΄ ὦ ᾿ ": “ 

τοῖς ἵπποίῖς ἐπὶ τὸ στράτευμα. 9. Καὶ ὁ μὲν Ξενοφῶν 

διαπλεύσας ἀφικνεῖται. ἐπὶ τὸ στράτευμα: οἱ δὲ 
“ 50. 7 ξ , Ἁ » ἣς σ " στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὺς εἵποντο ἄσμενοι, 

ες ’ 5 “ , }] ᾿ ᾽ ,ὔ 

ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 

10. Ὃ δὲ Σεύθης, ἀκούσας ἥκοντα πάλιν [Ξξενο- 

φῶντα,) πέμψας πρὸς αὐτὸν κατὰ θάλατταν ἴηδο- 

σάδην, ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, ὑπισχ- 

νούμενος αὐτῷ ὅ τι ᾧετο λέγων πείσειν. ὋὉ δ᾽ 
() ΤΥ. ν. 16. (6) Π. τί. 8. 

06. ἀναγκά(. ΟοΙρο]Π]ηρ (π6 ϑίταρο, ΧΙΠ1. 1. Κτίσμα ἐστὶ τῶν 
ἱπῃδὈϊδη5) το γοοοῖνα ἐμθὴ ἰηΐο Μιλησίων καὶ ᾿Ερυθραίων καὶ 
[Π61γ Ποιι568. Παρίων. 

7. Πάριον] ἃ ἴοτῃ οἵ Μγυεῖα, 8. τοῖς ἵπ.}] Το (γοηιϊδίξρ) 
 θεΐτγθοη Οὐζίουβ ὅπ Ηδ]θθροπῦ. ἤλουϑδοδ. 161}, 447. 



» ’ - » Ἁ «' » ΄ ,ὔ 

ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷόν τε εἴη τούτων γενέσθαι. 11]. 
Καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀκούσας ὦχετο. Οἱ δὲ “Ἕλληνες 
5 Ἀ » ’ » ,ὔ ᾽ ᾿, " ’ 

ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινθον, Νέων μὲν ἀποσπάσας 

ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀνθρώ- 

πους τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ τὸ 

τεῖχος τὸ τῶν Περινθίων ἦν. 

19. Μετὰ ταῦτα Ἐενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, 

ὅπως ὅτι τάχιστα διαβαῖεν [εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ᾿᾽Ἔν δὲ 
,ὔὕ 5» ’ 5 ͵ὕὔ ε »] ,ὔ ς 

τούτῳ ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρχος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἀρ- 
μοστὴς ἔχων δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρνα- 

βάξζου τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν, ἐλθών τε 

ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσ- 

θαι εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 18. Ὃ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι 

᾿Αναξίβιος ἐκέλευσε, καὶ ἐμὲ πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν 

ἐνθάδε. Πάλιν δ᾽ ᾿Αρίσταρχος ἔλεξεν: ᾿Αναξίβιος 
μὲν τοίνυν οὐκ ἔτι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής " 

εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω.. 
-“-,Ὁ ) Ἀ " » Υ -“ -“ Ν ᾽ 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ᾧχετο εἰς τὸ τεῖχος. 1:: Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
Ἷ Ἁ Ἁ Ἁ -“ 

μεταπέμπεται τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ 
΄ 3᾽ Ἁ νΝ Ν -“ ’ 5 στρατεύματος. ᾿Ηδη δὲ ὄντων πρὸς τῷ τείχει, ἐξαγ- 

γέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι ὅτι, εἰ εἴξεισι, συλληφθήσεται, 
ἃ 3 -“ ’ Δ Ἁ ,ὔ ’ 

καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάξῳ παραδοθή- 
σεται. Ὁὧ δέ, ἀκούσας ταῦτα, τοὺς μὲν προπέμπεται, 

αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. 15. Καὶ ἀπελ- 

θὼν ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ πειρᾶσθαι πρὸ 
Σεύθην ἄγειν τὸ στράτευμα " ἑώρα γὰρ οὔτε διαβαινειν 
» Ἁ " ’ὔ »)} -" ΄ "3. 5» ᾿ 

ἀσφαλὲς ὄν, τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος " οὔτ᾽ ἐπὶ 

Χεῤῥόνησον ἐλθὼν κατακλεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ 

286 ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [-.-τὰ. 

11. ἀποσπάσας] 8611]. ἑαυτόν. ῬΡ. γἱ. 24. 
ΟἿ 1. ν. 3.--Κ.. ἀπὰ Β. ΞΌΡΡΙΥ τοὺς 14. προπέμπεται)] Ηδἑ λα8 ἑΐοηι 
ἑαυτοῦ. ([ὰ6 οἴμοι οὔϊοθγβ) δοηξ ζόογισα 

18. τῇδε] 15 ἐΐθ86 μαγίς. Οἵ. Ὀϊξί. προπέμπει. 8 19, 



16---20.1 ΣΎ ΟΑΡΌΣ Τ᾿]. 287 

στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων γενέσθαι : [ἔνθα 
δὴ] πείθεσθαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῇ, τῶν δὲ 

ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ὅξειν τὸ στράτευμα. 
Ἀ ε Ἁ ᾽ Ν “Ὁ φῳ ς ι Ν 

16. Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἶχεν" οἱ δὲ στρατηγοὶ 

καὶ οἱ λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ ᾿Αριστάρχου ἀπήγ- 
γέλλον ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ 
ἥκειν " ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουλή. 17. 
ς 3 μ᾿ ΝΥ πο κ 8... ᾷ, τῶν ἢ , ν Ο οὖν Ἐενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ γενέσθαι καὶ 
ς Ὁ Χ [οἱ 4 » “ Ἃ , 37 ἑαυτῷ καὶ τῷ στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σ᾿ εύθην ἰέναι, 
παραλαβὼν ΠΠολυκράτην τε ᾿Αθηναῖον, λοχαγόν, καὶ 
παρὰ τῶν στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρα, (πλὴν παρὰ 
Νέωνος,) ᾧ ἕκαστος ἐπίστευεν, ὥχετο τῆς νυκτὸς ἐπὶ 

τὸ Σεύθου στράτευμα ἑξήκοντα στάδια. 18. ᾿Επεὶ δ᾽ 
ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις " καὶ τὸ 
μὲν πρῶτον ᾧετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύθην. 

᾿Επεὶ δὲ θορύβου τε ἤσθετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις 
τῶν περὶ Σ᾿ εύθην, κατέμαθεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ 
ἱπρο]κεκαυμένα εἴη τῷ Σ᾽ εύθη πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, 
[ν ς - “ 

ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο, ἐν τῷ σκότει ὄντες, 
μήδ᾽ ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προςιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ 
ὃ Ἂν Ν χ - ἰ- Ὰ Ἷ » Ν δὲ " θ ἃ τὸ φῶς καταφανεῖς εἰεν - 19. ἐπεὶ δὲ ἤσθετο, προ- 

πέμπει τὸν ἑρμηνέα ὃν ἐτύγχανεν ἔχων καὶ εἰπεῖν 
κελεύει Σ᾽ εύθῃ ὅτι Ἐενοφῶν πάρεστι, βουλόμενος συγ- 

Υ͂ [.] - -“ “ 

γενέσθαι αὐτῷ. Οἱ δὲ ἤροντο εἰ ὁ ̓ Αθηναῖος ὁ ἀπὸ τοῦ 
στρατεύματος. 20. ᾿Επειδὴ δὲ ἔφη οὗτος εἶναι, ἀναπη- 

“ ,ὔ “ 

δήσαντες ἐδίωκον " καὶ ὀλίγον ὕστερον παρῆσαν πελ- 

1ὅ. ἔνθα δὴ] ΤῊΘ τοππᾶγκ καὶ 
τὸ στράτ... 566 Π|5 ποὺ ἰο ΑἸΠῈΥ 
ἔτοπι τῶν δ᾽ ἐπίτηδ. .. Κ. τοδᾶβ 
“ ἔνθα δέ, ἐδὲ τὙὉόγῸ, ἢ. 6. οἶτοὰ Ῥουίη- 
ἔμαπη 5ὶ τηδηδγθπΐ.᾽ Β.᾽5 τϑδαϊηρ, 
ἐνθάδε (1π {Π6 βᾶϊη8 5656) νγδηΐβ 
16 οορυϊὰ (δέ). 

18. π. ἐρήμοις] ΕἾγεΒ θυγπίπρ, αὐ 
Βα Πς ΠΟ ρπιᾶγαβ 5ία Ἰοτι δα αὐ [μ6 πὶ. 

-- μὴ .. μήδ᾽ ὅπου εἶεν] Νοέ ουθη 
ΒΟΥ θουΐ5 ποὺ ποτ. (Μ85. 
μήθ᾽ ὅπ. Ὥ. οοπ]θοίατεβ μήτε 
ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν.) 

19. ὁ ἀπὸ τοῦ στ. Ηἶἑ ἐλαΐ δε- 
ἰοπρϑ ἰο (' ααὶ ργδβί δχθγοῖϊζαὶ. Β.) 
ΘΕΈ λτ γ5. 
20. ἐδίωκον Οα]ορμοα οὔ΄. " Ῥτο- 

»ογαθϑαπέ δὰ δευΐῃθη σοι ᾿παϊοᾶ- 
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τασταὶ ὅσον διακόσιοι, καὶ παραλαβόντες Ἐενοφῶντα 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. 21. ὋὉ δ᾽ ἦν ἐν 
τύρσει μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν 
κύκλῳ ἐγκεχαλινωμένοι" διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν 
ἡμέρας ἐχίλου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινω- 
μένοις ἐφυλάττετο. 322. ᾿Ελέγετο γὰρ καὶ πρόσθεν 

7 ς 7 ; ᾿] ’, “ ΄ ιν | 

Τήρης ὁ τούτου πρόγονος ἐν ταύτη τῇ χώρᾳ, πολὺ ἔχων 
7 ς Ἁ , ““ » “ Ἁ » , 

στράτευμα, ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς ἀπολέσαι 
Χ Ἁ , 3 “ 3 δ χὰ ,ὔ καὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεθῆναι" ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοί, 

πάντων εἶναι λεγόμενοι μάλιστα νυκτὸς πολεμικώτατοι. 
23. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰςελθεῖν Ἐενο- 

φῶντα ἔχοντα δύο οὺς βούλοιτο. ᾿Επειδὴ δὲ ἔνδον 
Φ 39 7 Ἁ “ » , ᾿, Ὶ Ν 

ἦσαν, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν 
, [ο 

Θράκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔπινον " παρῆν δὲ καὶ 
7 “ 7 “ 5 » ἴω ΄ὔ 

Μηδοσάδης τῷ Σεύθῃ, ὅςπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάν- 
5» Χ »"»: “Ὁ 3 “ ᾿ 

τοσε. 24. Ἔπειτα δὲ Ἐενοφῶν ἤρχετο λέγειν " 
Ἔπεμψας πρὸς ἐμέ, ὦ Σεύθη, εἰς Χαλκηδόνα πρῶτον 

ΜΜηδοσάδην ἃ τουτονί, δεόμενός μου συμπροθυμηθῆναν 
διαβῆναι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, καὶ ὑπισχνού- 
μενός μοι, εἰ ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, ὡς ἔφη 
Μηδοσάδης οὑτοσί. 2ὅ. Ταῦτα εἰπὼν ἐπήρετο τὸν 
Μηδοσάδην εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴη. ὋὉ δ᾽ ἔφη: «Αὖθις 
ἦλθε Μηδοσάδης οὗτος, ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ 
στράτευμα ἐκ Παρίου, ὑπισχνούμενος, εἰ ἄγοιμι τὸ 

7, Χ ΄ » , ! ΄ὔ θ 6 Ρ 
στράτευμα πρὸς σέ, τἄλλα τέ σε φίλῳ μοι χρήσασθαι, 

Ν "Ἀ ἥ, κ Ν Ἀ Ν Θ »Ἶ ́ Ὁ σὺ 
καὶ ἀδελφῷ, καὶ τὰ παρὰ θαλάττῃ μοι χωρια, ὧν 

- » Ν “ Ὁ 9 ἃ 4 ,ὔ κρατεῖς, ἔσεσθαι παρὰ σοῦ. 260. ᾿Επὶ τούτοις πάλιν 
(ἀ) 1. ὅ. (6) 1. ἢ. 2. 

τυῦῖ. ὉΥ͂ΥΙ. ἢ. ὅ5. κΚ. Βυΐπη. Ἡ,. Ποσρᾶ, ἘΝῚ Βθ δα ΚΠ 18. 
ΠΘχΊ]ορ. Ρ. 292. 5. 

21. ἐγκεχαλινωμένοι5 Ὦ. Ρ. Κ. - μάλιστα... πολεμικώτατοι 
ΟΥ̓, νἱ. 6.---ἰ(- μένων. Οἔ, 1. ἴν. 12. ΟΕ, Μαῖίί, 401]. 
Β.) 25. μοι... ἔσεσθαι παρὰ σοῦ] 

22. Τήρης] 866 Τῆπο. ΠΠ. 29. δοιὰ ἤαῦθ (88 ἃ ΕἸ{{} 7), ψοτῖ. 
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ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. “Ὁ δὲ συν- 
ἔφη καὶ ταῦτα. Ἴθι νῦν, ἔφη, ἀφήγησαι τούτῳ τι 
σοι ἀπεκρινάμην ἐν Χαλχηδόνι. 27. Πρῶτον ἀπε- 
κρίνω ὅτι τὸ στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον, καὶ 

γ20Χ ’ -“ μ , ᾿" Ἂ » »,, 

οὐδὲν τούτου ἕνεκα δέοι οὔτε σοὶ τελεῖν οὔτε ἄλλῳ" 
᾽ Ὄ ,ὔ ε Ν , ᾽ , » ᾿ 2 ΄ 

αὐτὸς δέ, ἐπεὶ διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησθα" καὶ ἐγένετο 

28. Τι γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε 
κατὰ Σηλυβρίαν ἀφίκου ; Οὐκ ἔφησθα οἷόν τε εἶναι, 
ἀλλ᾽ εἰς Πέρινθον ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾽Άσιαν. 

29, Νῦν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ 
οὗτος Φρυνίσκος, εἷς τῶν στρατηγῶν, καὶ Πολυκράτης 
οὗτος εἷς τῶν λοχαγῶν " καὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρα- 
τηγῶν ὁ πιστότατος ἑκάστῳ, πλὴν Νέωνος τοῦ Λακω- 

“ ᾽ ( , ᾿ 5 λ 

νικοῦ 80. Εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἶναι τὴν 

πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. Τὰ δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν 
}] 4 , “ δ᾽ “κ ᾽ ω Χ 

εὖπέ, ὦ ΠΙολύκρατες, ὅτε ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν " καὶ 

αὐτὸς ἐκεῖ καταλυπὼν τὴν μάχαιραν εἴςιθι. 
91. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Σ᾿ εύθης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν 

ἀπιστήσειεν ᾿Αθηναίων - καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν 

εἰδέναι καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. Μετὰ ταῦτα 
δ᾽ ἐπεὶ εἰςῆλθον οὺς ἔδ ὃ ὲν ὃν ἐπή ςῆλθον οὺς ἔδει, πρῶτον μὲν Ξενοφῶν ἐπήρετο 

,’ὔ “Ὁ “ [φ] 

Σεύθην ὅ τι δέοιτο χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ. 82. Ὃ δὲ 
5. 5, 5 εἶπεν ὧδε: Μαισάδης ἣν πατήρ μοι" ἐκείνου δὲ ἣν ξ 

Ἁ “- ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι. ᾿Εκ 
,ὔ ον [] Ἀ [] 

ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ ᾿Οδρυσῶν πράγματα 

Ὁ Ὁ“ Ἐς 
οὕτως ὥςπερ συ ἔλεγες. 

(ἢ ἅϊ. 39. 
28. τί γὰρ... Νοιαΐ,---ἰσλαΐ 

δαϊά 1... Τὰρ τηργοὶν ᾿Ἰηἰγοάτπιοθβ 
ἃ ΠΟῪ αισϑβίϊοη, Οἵ. 761, 872, 1. 

- Σηλυβρ.] (ϑέϊψυγῖα.) Α οἷν οἡ 
π6 Ῥτγοροῃίϊβ, θϑύνθοη ΒυζΖδῃ- 
ἀμ πα Ῥουϊπίι5. 

-- διαβαίν.] Ἀερεοία χρῆναι 6Χ 
οὐχ᾽ οἷόν τε. Τῆι. 1. 142. Κ. 

80. κάλεσαι] Πίανο ἐΐθηι οσαἰϊοα 

(αὐ Ἐν Δι 

ἔπ. Αἀγοθβδθηᾶοβ ογα. Μαῖ. 492, 
δ... “δπῇ, 14 

51. “ϑϑαἊη65 συ] ρσάγθιη 46 ΤΈΥΘΟ 
βοηῃξθηζδιη 56ααϊζγ, φαδτ ΤὭυον- 
αἸά65 τοξαίζανιθῦ. 866 11. 29 : οἵ. 
50Π0]. Ατὐὶβῦ. Αοῃ, 145; πα Αν. 
ὥθ. Ὅς 

32, ᾽Οοδρυσῶν] Θυϊὰ5 Μεβδάθβ 
εὐᾶβαθθ ἢΠὰ8 ϑθαΐμοβ βυθ)]θοῦ 

υ 
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ἐνόσησεν, ἐκπεσὼν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει 
, 5 Ν ᾿] }] 5 ἈΝ Ἁ -“" 

νόσῳ" ἐγὼ δ᾽ ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τῷ 
- “-“ ξ ᾽ Ν Ἁ 7 ᾽] , ᾽ 

νῦν βασιλεῖ. 58. ᾿Επεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ 
ἐδυνάμην ζῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων" 

δι 4 “ » “ Ρ] [ πΠῸ “ 7ὔ «ς 

καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδίφριος αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι ὁπό- 
ν ἥρσον αν “ ν ᾿ ἢ , 

σους δυνατὸς εἴη ἄνδρας, ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόντας 

ἡμᾶς, εἴ τι δυναίμην, κακὸν ποιοίην, καὶ ζῴην μὴ εἰς 
τὴν ἐκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων, [ὥςπερ κύων.] 84. Ἐκ 

τούτου μοι δίδωσι τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους οὺς ὑμεῖς 
Υ 2 ᾿Ὶ ς 7 ΄ Ν “ ΡἸ  Ὺ ΩΣ , 

ὄψεσθε ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται. Καὶ νῦν ἐγὼ ζῶ τόντους 

ἔχων, ληϊ ζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πατρῴαν χώραν. Εἰ δέ, 
μοι ὑμεῖς παραγένοισθε, ομαι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ῥᾳδίως 
» “ Ἁ ᾿ ͵ φι.» ὅν, ἐν ο ἃ 5 Χ ς ἴω] ΄ 

ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. Ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

35. Τί ἂν οὖν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλ- 

θοιμεν, τῇ τε στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ 
τοῖς στρατηγοῖς ; λέξον, α οὗτοι ἀπαγγείλωσιν. 

ς ᾿ (δ “ [οὶ Ν ΄ , - 

896. Ὃ δ᾽ ὑπέσχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ Κυζικηνόν, τῷ 

δὲ λοχαγῷ διμοιρίαϊ; τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, 
» “, 

ἐπὶ θαλάττῃ τετειχισμένον. 87. ᾿Εὰν δέ, ἔφη ὁ Ἐενο- 

φῶν, ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά τις φόβο: ς 
ἀπὸ Β Λακεδαιμονίων ἢ ἢ, δέξῃ εἰς τὴν σαυτοῦ, ἐάν τις 
ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; 88. ὋὉ δ᾽ εἶπε " Καὶ ἀδεὰ- 

φούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους, καὶ κοινωνοὺς ἅπάν- 
ἄν ἃ , ΄, ᾿ των ὧν ἂν δυνώμεθα κτήσασθαι. "Σοὶ δ᾽, ὦ Ἐενοφῶι 

καὶ θυγατέρα δώσω, καί, εἴ τις σοὶ ἔστι θυγάτηρ, 

ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ νόμῳ " καὶ Βισάνθην οἴκησιν δώσω, 
[κέ 2 ἈΝ 7 “ 5 Ἁ “ ᾿] ἃ ͵ 

ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ. 

(ὐ 1. ἢ. 18. 

εγδηΐ, Οἵ, 1,.ὅ, Ῥ, ; οἵ. Τῇυοσ. 11. Ἰφοί 5 564 56}115 (δίφροι5) αἰθθδηΐαγς 
67; δηᾶ Ρ. νο]. 11. Ρ. 404. ἴῃ ΘΟ 15. Ζ. Οἵ. ὃ 29. ͵ 

5. ἐνδίφριος} -- ὁμοτράπεζος ; 38. Θρακίῳ νόμῳ] Οἵ. Ηε 
“Οοπυΐνα ἀρὰ ΤὨτασαβ, ααὶ ποη Υ͂. θ.... Τοῖς, Θδγια, ὃ 18, 
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ΠΤ ΠΙ, 

1. ᾿Ακούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λα- 
βόντες ἀπήλαυνον " καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ τῷ 
στρατοπέδῳ καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. 
2. ᾿Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ὁ μὲν ᾿Αρίσταρχος πάλιν 
᾽ , Ἁ Ἁ Ν ΄ “- »“  Ψ 

ἐκάλει τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγούς'" τοῖς δ᾽ ἔδοξε 
τὴν μὲν πρὸς ᾿Αρίσταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στρά- 

Γ Ἂ Ἃ ΄ Ἁ 4 

τευμα συγκαλέσαι. Καὶ συνῆλθον πάντες, πλὴν οἱ 

Νέωνος " οὗτοι δὲ ἀπεῖχον ὡς δέκα στάδια. 8. ᾿Επεὶ 
δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ἐενοφῶν εἶπε τάδε " "Ανδρες, 

“-“ 5 

διαπλεῖν μὲν ἔνθα βουλόμεθα ᾿Αρίσταρχος ὅδε, τριή- 
»Μ ᾿ , [4 ᾿] “Ὁ Ἂ » ᾿ » 

ρεις ἔχων, κωλύει" ὥςτε εἰς πλοία οὐκ ἄσφαλες ἐμ- 
ΚΕ Φ ἈΝ «ς 3 Ἂς ’’ ᾽ , δι 7 

βαίνειν: οὗτος δὲ ὁ αὐτὸς κελεύει εἰς Χεῤῥόνησον βίᾳ 
διὰ τοῦ ἱεροῦ ἃ ὄρους πορεύεσθαι " ἢν δὲ κρατήσαντες 

͵ »] “- " " ς “Ὁ 5 ͵ 

τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλήσειν ὑμᾶς ἔτι φησίν, 
΄“ 5 , Υ 5 , ΕΝ Φ “-“ 

ὥςπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσεσθαι ἔτι ὑμᾶς, 
ἀλλὰ λήψεσθαι μισθὸν [μᾶλλον], οὔτε περιόψεσθαι 
ΝΜ “ ,ὔ 5 ᾿ “ » ; τὰ 

ἔτι, ὥςπερ νυνί, ἐνδεομένους τῶν ἐπιτηδείων. 4. Οὗτος 
ἣν; “, ’ ᾿ ᾿ κα Ἂ Ἀ ᾿] “Ὁ 

μὲν ταῦτα λέγει" Σεύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον 
ἴητε, εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. Νῦν οὖν σκέψασθε πότερον 
5 ͵7ὔ ἽΝ ον [4 Ἃ 2 Ἁ 2 , 

ἐνθάδε μένοντες τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια 
2 ΄ » 3 ᾿ ᾿" ἥδ [Α] 2 ᾽ν ᾽ 7 

ἐπανελθόντες. ὅ. ᾿Εμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε 
οὔτε ἀργύριον ἔχομεν, ὥςτε ἀγοράζειν, οὔτε ἄνευ ἀρ- 

, 5... 7 Ν » 7 . Ι͂ 

γυρίου ἐῶσι λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπανελθόντας 
ἰὼ ὁ 

(ἀποῖθη νυ) {Π6 ατεοῖβ. Οἵ, Οάνββ. --- ἐξαπατήσ.] Ἑαΐ. τηδά. ἔργ Ρ858. 
ὙΠ1|Ι.318; πα Ατ᾽βίοῦ. ΡοἹῦ.11.8. Οὔβογνα ποῖα ἐῃ6 οἤδηρα οὗ βυὺ- 
- Βισάνθ. Α ἴον οὗ ΤΉγδοα Ἰδθοῖ, ὙΠΟ 18 Αἀγδέαγοληθ ἴπὰ 

οἢ ἐπ Ῥγοροπίΐβ, οοἹοηΐζεα το πωλής. ἃπα περιόψ.,--- πα ψοῖς ἴῃ 
ϑδῖηοβ. Μ6]4 [1.11. 69 : 566 ἰηῇ, ν.8. ἐξαπατ. δια λήψεσθ. 

8. ἢν δὲ Κρατήσ. “ Κρατεῖν -Ξ 4. ἣ εἰς τὰ ἐπ. ΑΥΐεΓ γοϊυγηΐηρ 
ϑημογαν (γιοπ ἔθη). Β. (3) --- 1 ἴο τη6 συ ]ᾶρθβ τηθηϊοποα ποχὶ 
τῦ6 χαΐῃ {Ππ| τηοτιηΐδ]ῃ. βϑαί, δια βὰρ. 1]. 1. 
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» Ἁ Ό-Ὁ δ φ 2. ͵ὔ ᾽ -“ εἰς τὰς κωμας ὅθεν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, ἐκεῖ 

ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια, ἀκούοντας ὅ τι τις ὑμῶν δεῖται, 
Ζ -“ “ ΕΥ̓ ε -» - ᾽ὔ - Ἀ αἱρεῖσθαι ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. 6. Καὶ 

᾿ » - ὃ ω ᾽ ΄ Ἁ - Ἢ Ω͂ ὅτῳ γε. ἔφη, ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω τὴν χεῖρα. νέ- 
[ 2 ΄ “ » ἅ 

τείναν ἅπαντες. ᾿Απιόντες τοίνυν, ἔφη, συσκευάζεσθε, 
δ.) ἃ ΌΙΝ “ “να καὶ ἐπειδὰν παραγγείλῃ τις, ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ. 

κ ω “- ς 

7. Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. 
Νέων δὲ καὶ παρ᾽ "Αριστάρχου ἄλλοι ἔπειθον ἀποτρέ- 

᾽ » ς ΄ Ρ] Ἀ δΟἊΟ ϑ πεσθαι " οἱ δ᾽ οὐχ ὑπήκουον. ᾿Επεὶ δὲ ὅσον τριάκοντα 
σταδίους προέληλύθεσαν, ἀπαντᾷ Σεύθης. Καὶ ὁ 
» “ ᾽δὰ ὃ ἃ ’ὔ δεν ἽΝ σ΄ “ 

Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προςελάσαι ἐκέλευσεν, ὅπως ὅτι 
πλείστων ἀκουοντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόκει συμφέρειν. 
9. ᾿Επεὶ δὲ προςῆλθεν, εἶπε Ξενοφῶν: Ἡμεῖς πο- 

᾿ .“ , σ΄ ᾿ ,ὔ δ 

ρευόμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν" 
ἐκεῖ δ᾽ ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ Δακωνικοῦ 

ς , ἃ Ἃ ’ [οὶ 53 Ἂ ΩΣ Φιν 

αἱρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ εἶναι. Ἦν οὖν ἡμῖν 
ἡγήσῃ ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ νομιοῦ- 
μεν ἐξενίσθαι. 9. Καὶ ὁ Σεύθης ἔφη: ᾿Αλλὰ οἶδα 

’ , 3 ῇ Ά Ξ 5 ΄ Ἂν τῷ , 

κώμας πολλὰς ἀθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια, 

ἀπεχούσας ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἂν ἡδέως ἀριστῴητε. 
᾿“Ηγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν. 10. ᾿Επεὶ δ᾽ ἀφίκοντο 
εἰς αὐτὰς τῆς Ὁ δείλης, συνῆλθον οἱ στρατιῶται, καὶ 
εἶπε Σ᾽ εύθης τοιάδε " Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν 
στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί" καὶ ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν [τοῦ 
μηνὸς} δώσειν τοῖς στρατιώταις Κυζικηνόν, λοχαγοῖς 
δὲ καὶ στρατηγοῖς τὰ νομιζόμενα" ἔξω δὲ τούτων τὸν 
ἄξιον τιμήσω" σῖτα δὲ καὶ ποτά, ὥςπερ καὶ νῦν, ἐκ 

(δ ἴ. υἱῖ. 8,.ι. (6) ἢ. 86; τ. 1 

ὅ. οἱ ἥττους] “ Πιοοῖς υἱοογηι ἤ. προξελάσαι “ Ἀεΐεγ δὰ ὅ6α- 
φιὶ πνοὲς πολ μαγϑ8 ϑιιπί.᾽ Ζ. {μδη, βιουῦ (8. 8) προσῆλθεν. Ῥ. 
- ὅ τι τι5] Ἡγλαΐ βδογυΐοσο ατῷ 8. τῶν. τ. Λακ.} ΞΞ- τῶν π 

οπθ (ϑϑυΐμεβ οὐ Αὐἱβί.) δϑκβ οἵ ᾿Αριστάρχου, 80}. ὃ 7. 
νου. ΟἿ, 1. ᾿ν. 12. 
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τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε: ὁπόσα δ᾽ ἂν ἁλίσκηται, 
ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατιθέμενος ὑμῖν τὸν 

ἈΝ , Ἁ Ν ᾿ἶ , ᾿ }] 

μισθὸν πορίζω. 11]. Καὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀπο- 

διδράσκοντα ἃ ἡμεῖς ἱκανοὶ ἐσόμεθα διώκειν καὶ μα- 
στεύειν " ἢν δέ τις ἀνθιστῆται, σὺν ὑμῖν πειρασόμεθα 

χειροῦσθαι. 12. ᾿Επήρετο ὁ Ἐενοφῶν " Πόσον δὲ ἀπὸ 
θαλάσσης ἀξιώσεις συνέπεσθαί σοι τὸ στράτευμα ; 
«ς 3 ,ὔ » “ " ε Ἀ ς “ " 

Ο δ᾽ ἀπεκρίνατο" Οὐδαμῆ πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν, μεῖον 
δὲ πολλαχῆ. 

18. Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ " καὶ 
ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτά, ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι 
Σεύθης - χειμὼν γὰρ εἴη, καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ 

ον , Χ » ΄ 3 “ 

τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διωγενέσθαι τε ἐν φιλίᾳ 
3 -π“' 3 [ο. 5 »" 

οὐχ οἷόν τ᾽ εἴη, εἰ δέοι ὠνουμένους ζῆν" ἐν δὲ τῇ 
πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσθαι ἀσφαλέστερον μετὰ 

ἕ ͵ -“ 4 ΌΝ 

Σεύθου ἢ μόνους, ὄντων ἀγαθῶν τοσούτων " εἰ δὲ μισ- 
θὸν προςλήψοιντο, εὕρημα 5 ἐδόκει εἶναι. 14. ᾿Επὶ 

΄ κοῦ ς μ»- [οἱ " 2 ΄ Α τούτοις εἶπεν ὁ Ἐενοφῶν" Εἴ τις ἀντιλέγει, λεγέτω" 
εἰ δὲ μή, ἐπιψηφιζέτω ταῦτα. ᾿Επεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέ- 
λεγεν, ἐπεψήφισε" καὶ ἔδοξε ταῦτα. Εὐθὺς δὲ Σ᾽ εὐθη 
4- “ 

εἶπεν ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ. 

1ὅ. Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνη- 
Ἁ Ἂ - Ὰ δος , -" 7 

σαν" στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σ᾿ εύθης 
2 ΄ ζ΄ νά Μ 3 ᾿ἶ ᾿] δὲ Νὰ 

ἐκάλεσε, πλησίον κώμην ἔχων. 10. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐπὶ 

{Π} 1 1ν. 8. 

18. χειμὼν γὰρ εἴη. ΟἿ. 761, 
884, 4, Οὔ5. ὃ. 
--- διαγεν.] ΤῸ οοηέϊηλιο. 
14. ἐπιψηφιζέτω. .. ἐπεψήφισε] 

«ΡΜ ιιΐέ ἐξ ἰο 1ὴ6 νοΐθ.----“ Ταῖ6]Π168 
“ἐδ οβέσον,᾽ αὐ ἴὰ Ασἤδτη. 11. ὃ δ᾽ 
ἀνεῖπεν, ἷ.6. ὃ ιςἠρυξ.᾽ ῬοῦταΘ. 
- (φίζεσθε .... φισε. Κ.)---ἰῃ8 

"οἱαάήϊον. (Κ.᾽5 τοδα!ηρ) ἀδποΐθβ " ἰὸ 
ἄθονθθ ὍΥ νοίβ,᾿ (Υ]. 14). Χβϑη., ἴῃ 

(6) 11. ἢ. 18. 

Ῥιαατηρ ἔπι Ἰοὺ {Π6 οἰ οοΥ Ραΐ {Π8 
τηδίζευ ἴο {Π6 νοΐβ, ᾿πβίθδα οὗ ἀοίμς 

80 ΒΙΠη56]{ (45 αὖ . 1. 14), ΔΒ5ΌΠΙΘ65 
{Π6 αἰτἴαα8 οὗ δῃ πα! ογθηὐ ρασγίυ, 
Ἰ1οϑύ Βουθδῖου (1 πηδίζουβ στθπΐ 111) 
16 Βῃου]ὰ 6 Ὀ]διπθα [Ὁ πᾶνϊπρ 
ἱπῆποποβα {Πποῖτ ομοῖοο. 5. Οἵ, 1. 
γἱ. 12, δηα [0]]. 

15. ἐσκήνησαν͵ “ Π σφπαΐξίοηα 
Ἰητεγργείαξγ τϑοῖθ Πμϑγομογιβ.᾽ Β. 
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θ ,ὔ 3 ς 5 ἣ, - ’ "᾿ [ὦ 

ὕραις ἦσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἦν τις Ἥρα- 
“ , - Ἁ πν ς ͵ὕ 

κλείδης Μαρωνείτης" οὗτος προςιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ, 

οὕςτινας ᾧετο ἔχειν τι δοῦναι Σεύθῃ, πρῶτον μὲν πρὸς 

Παριανούς τινας, οἱ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι 
πρὸς Μήδοκον τὸν ᾿Οδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες 
αὐτῷ τε καὶ τῇ γυναικί, ἔλεγεν ὅτε Μήδοκος μὲν ἄνω 
εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ θαλάττης ὁδόν" Σεύθης δέ, 

ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ 
7 , ΩΣ Ἃ ς 4 » ς -“ 

θαλάττη. 17. Γείτων οὖν ὧν ἱκανώτατος ἔσται ὑμᾶς 
καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν" ἢν οὖν σωφρονῆτε, τούτῳ 
δώσετε ὅ τι ἂν ἄγητε" καὶ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ 
391 ͵ ἴω ’ 3 - ““ ,ὔ Ἀ 

ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω οἰκοῦντι δῶτε. Τούτους μὲν 

οὖν οὕτως ἔπειθεν. 18. Αὖθις δὲ Τιμασίωνι τῷ 
- , }] Ν " 3 [4] ῳ ἈΝ 

ΖΔαρδανεῖ προςελθών, ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ εἶναι καὶ 
3 ,ὔ ᾿ ᾽7ὔ 7 »Μ [τὸ Δ 

ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, ἔλεγεν ὅτι νομί- 
« 4 3 νὴ “Ἁ , ,’, “ 

ζοιτο, ὁπότε͵ ἐπὶ δεῖπνον καλέσαιτο Σεύθης, δωρεῖσθαι 
» 5 Ἢ ἢ Ω Ὁ Ἵ Ἄς 

αὐτῷ τοὺς κληθέντας " οὗτος δ᾽ ἢν μέγας [ἐνθάδε] 

γένηται, ἱκανὸς ἔσται σε καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ 
ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. Τοιαῦτα προὐμνᾶτο ἑκάστῳ 

προςιών. 19. Προςελθὼν δὲ καὶ Ἐενοφῶντι ἔλεγε" 
Ἁ Ν , , ἷΦ Χ Ν ΄ Ἁ Ν Σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἶ καὶ παρὰ Σ᾿ εύθη τὸ σὸν 

“ “Ὁ , 

ὄνομα μέγιστόν ἐστι" καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώ- 
᾿ ,ὔ ΄ “ Ἀγ ΝᾺ “ “ 

σεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥςπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέ-. 

ρων ἔλαβον, καὶ χώραν" ἄξιον' οὖν σοι καὶ μεγαλο- 
πρεπέστατα τιμῆσαι Σεύθην. 20. Εὔνους δέ σοι ὧν 

κα ΠῚ 5 Χ Ψ Ὁ Ἂ , ΄ Ἷ 
παραινῶ" εὖ οἶδα γὰρ ὅτι, ὅσῳ ἂν μείζω τούτων 

δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσῃ. 

(Ὁ ἢ ἐ..25. 

16. ἣν τις Ἣρ. Μαρων. Μᾷα- ἐογ αϊδροδοα οὐ, 1,.. ἃ 86. 80 
γοηθα (ΠΟΥ Μαγοη)α), ἃ οἷζγ οὔ Ρ.---ἰἝ(ἕξει τὰ πράγματα. Κι.) 
ΤΏτδοΘ, Ὀούνγθοη Αθάθγα δα θο- 18. προὐμνᾶτο] Ρίεαάοα ζον' 
ΤΒΟΙ 8. δουΐμο5. Οοπβίσαθ ἑκάστῳ ὙΠ] 

17. διακείσεται] 1ὲ εὐἱϊὶ ὅ6 δοί- προξπιών ; ἃ5 ΒΡ. ὃ 10. 

᾿ 
᾿ 

᾿ 
ἢ 
' 
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3 -“ “ 

Ακούων ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν ἠπόρει" οὐ γὰρ δὴ διαβε- 
ἣν ΝΜ ᾿ ὕ " Ἁ “ ΚΕ Ψ᾿ . ᾿] Ἷ 

βήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον. 

21, ᾿Επεὶ δὲ εἰςῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳκῶν 
οἱ κράτιστοι τῶν τότε παρόντων καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ 
οἱ λοχαγοὶ τῶν ᾿ Ελλήνων καὶ εἴ ξ τις πρεσβεία παρῆν 

ἀπὸ πόλεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἣν καθημένοις κυκλῳ" 
ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰςρηνέχθησαν πᾶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν 
κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι ζυμῖται μεγάλοι 
προςπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. 22. Μά- 

λιστα δὲ αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτίθεντο " 
νόμος γὰρ ἦν. Καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Σεύθης " 
ἀνελόμενος τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους διέκλα 
κατὰ μικρόν, καὶ διεῤῥίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει" καὶ τὰ 
κρέα ὡςαύτως, ὅσον Ὁ μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ κατα- 
λιπών. 38. Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καθ᾽ 

ἃ ς ,ὔ » ᾿] Ν Ἷ ᾽ 7 

οὺς αἱ τράπεζαι ἔκειντο. ᾿Αρκὰς δέ τις, ᾿Αρύστας 
» ““ , Ἁ Ν ᾿ς ὁ “ " ͵7 ὄνομα, φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν διαῤῥιπτεῖν εἴα χαίρειν, 
λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα 

, ϑι.Ἀ ΑΝ ΄ ᾿᾽ ΄ ,ὔ δὲ Ὗ θέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. 24. Κέρατα δὲ οἴνου 
, Χ , 50.) ς “.. Ἢ ͵ὔ 2 Ἁ περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο" ὁ δ᾽ ᾿Αρύστας, ἐπεὶ 

παρ᾽ αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν 
Ν - - 3 

τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα, ᾿Εκείνῳ, ἔφη, δός " 

σχολάζει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δ᾽ οὐδέπω. 28. ᾿Ακούσας ὁ 
Σεύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχόον τί λέγει. ὋὉ δὲ 

΄ 53 ς , Ἀ ςὙΑΥ, 2 - 
οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίστατο" ἐνταῦθα 

μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. ; 
“»". Ἁ 

20. ᾿Επειδὴ δὲ προὐχώρει ὁ πότος, εἰςῆλθεν ἀνὴρ 
Ν ἣς [4 Ἁ 

Θρὰξ ἵππον ἔχων λευκόν" καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν 

(6) Υ͂. "!. 8. (ὦ 1Υ. 1. 5. 
21. τρίποδες 7" Μδηδ8ώ ἐγίροηοε. Κα, --- κατὰ τ. ξένους ὅς. “Ε τε- 
22. τράπεζαι ’ Τραπέζας δὲ ἐκά- σἴοπα Ποϑρίζαμη, (“ δογογθ ἰῃ68 

λουν καὶ τὰ σιτία τὰ ἐπ᾿ αὐτῶν ρποκίβ.᾽) Κ. ἅ Ρ,. Οἱ. ὃὶ 24. 

τιθέμενα. ῬΟΙ]]υχ. 
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.- [4 φ ΄ Ἁ “, ΄“ - εἶπε: ΠΠροπίνω σοι, ὦ Σεύθη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον 
δωροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν θέλῃς αἱρήσεις, 
καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. 27. "Ἄάλλος 
παῖδα εἰςαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, καὶ 
Ν ε ,] - ’, ᾿ ΄ ῇ 

ἄλλος ἱμάτια τῇ γυναικι. Καὶ Τιμασίων προπίνων 

ἐδωρήσατο φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν δέκα 
- “- ’ ] - Ρ] - 

νῶν. 398. Γνήσιππος δέ τις ᾿Αθηναῖος ἀναστὰς εἶπεν 

ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας 
διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα" τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι 
διδόναι τὸν βασιλέα" ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι δω- 

ρεῖσθαι καὶ τιμᾶν. 29. Ὃ δὲ Ξενοφῶν ἠπορεῖτο ὅ τι 
ποιήσοι" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν, ὡς τιμώμενος, ἐν τῷ 
πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύθῃ καθήμενος. Ὃ δὲ Ἣρακ- 

΄Ὁ:Ἕ » [4 Ρ] “ὦ Ν “ » ’ Ἁ » ΄ 

λείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι τὸν οἰνοχόον. 

ὋὉ δὲ Ξενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν, 
ἀνέστη θαῤῥαλέως δεξάμενος τὸ κέρας καὶ εἶπεν" 
80. ᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς 
ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς " καὶ 
οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοι 

βουλομένους φίλους εἶναι. 81. Καὶ νῦν πάρεισιν 
οὐδέν σε προςαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ 

“- ᾿ Ἁ - ᾿ [4 2 , 

πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν ἐθέλοντες " μεθ᾽ 
ὧν, ἂν οἱ θεοὶ θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπο- 

λήψῃ, πατρῴαν οὖσαν, τὴν δὲ κτήσῃ" πολλοὺς δὲ 

ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καλὰς κτήσῃ, 
οὺς οὐ ληΐζεσθαι δεήσει, ἀλλ’ αὐτοὶ φέροντες πα- 

ρέσονται πρός σε δῶρα. 83. ᾿Αναστὰς ὁ Σεύθης 
συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας. 

29. ὑποπεπωκ.Ἷ Τὸ λαῦο ρμγοίέν ὅσον δύνωνται, τὸ λοιπὸν τοῦ οἴνου 
10 611 ἀγιπξ. καταχέωσι κατὰ τῶν ἱματίων τῶν 

32. συγκατεσκεδ.)] “Ἔθος ἦν συμποτῶν, ὅπερ ἔλεγον κατασκε- 
Θράκιον ἐν τοῖς συμποσίοις, ἵνα δάζειν. (. Ρ]αξ. 46 Τμ6ρ-. 1.᾿ δαὶ 
ὅταν πίωσι τοῦ οἴνου οἱ συμπόται Ὥ. τεοδὰβ κατεσκ. Τὴδ6 ἔογοα 
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»" 5» κ" ’, “ , ᾽ 

ἹΜετὰ ταῦτα εἰςῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσινὶ 
Ε κ᾿ . 7, ᾽ Μ ε ΄7 Υ 

αὐλοῦντες καὶ σάλπυγξιν ὠμοβοΐναις, ῥυθμούς τε καὶ 
οἷον μαγάδι σαλπίζοντες. 83. Καὶ αὐτὸς Σ᾿ εύθης 
ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο, ὥςπερ 
βέλος φυλαττόμενος, μάλα ἐλαφρῶς. Εἰςήεσαν δὲ 
καὶ γελωτοποιοί. 

84. (Ως δ᾽ ἣν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ 
“ 53 [τ “ » , 
Ἑλληνες καὶ εἶπον ὅτι ὥρα εἴη νυκτοφύλακας κα- 

θιστάναι καὶ σύνθημα παραδιδόνα. Καὶ Σ᾽εύθην 
ἢ ς ,4 " Ὁ 3 δ... 6 Ν 

ἐκέλευον παραγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ Ελληνικὰ στρα- 

τύπεδα μηδεὶς τῶν Θρᾳκῶν εἴςεισι νυκτός " οἵ τε γὰρ 
πολέμιοι Θρᾷκες ὑμῖν καὶ ἡμῖν οἱ φίλοι. 85. ᾿ς δ᾽ 
» , ν ,ὔ « ͵] » ον ΡΝ Ξ 

ἐξήεσαν, συνανέστη ὁ Σεύθης, οὐδὲν ἔτι μεθύοντι 
3 ’ 3 θὰ δ᾽ Φ 3 Ἃ Κκ Ἁ Ὰ ἐοικώς. ᾿Εξελθὼν δ᾽ εἶπεν, αὐτοὺς Ἐ τοὺς στρατηγοὺς 
2 7 Φ " ς ΄ ς “- 2 " » 

ἀποκαλέσας " ἾΩ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ ἴσασί 
Ἄ δ μος πω τὴν ὑμετέραν συμμαχίαν" ἢν οὖν ἔλθωμεν ἐπ’ 

αὐτούς, πρὶν φυλάξασθαι ὥςτε μὴ ληφθῆναι ἢ πα- 
΄ “ ᾽ ,ὔ ΄ Ἐς ξ ρασκευάσασθαι ὥςτε ἀμύνασθαι, μάλιστ᾽ ἂν λάβοιμεν 

μὴ - 
καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. 80. Συνεπήνουν ταῦτα 

ς Τὶ Ἃ, ε - : ἘΜ. ς 2 53 οἱ στρατηγοί, καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. Ὃ δ᾽ εἶπε: 
ἸΠαρασκευασάμενοι ἀναμενεῖτε " ἐγὼ δέ, ὁπόταν καιρὸς 
3 - “- 

ἢ, ἥξω παρ᾽ ὑμᾶς: καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς 
3 - ἀναλαβὼν ἡγήσομαι σὺν τοῖς θεοῖς. 387. Καὶ ὁ Ἐε- 
νοφῶν εἶπε" Σκέψαι τοίνυν, εἴπερ νυκτὸς πορευσό- 

᾽ 

μεθα, εἰ ὁ ᾿Ελληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει" μεθ᾽ 

(ὦ ἢ. 18. 

συν ἰδ ἀουδί]. “ὕπα ἀεὶπαάβ 
ΟΥ̓ (ΤΟ ααστα ΡΟΟᾺ]1) 'π 88 
αἴὔαασιί.᾽ Ῥ, 
- μαγάδι] “ΤῊ τηᾶρδ41]5 τγᾶ5 ἃ 

ἐλγοο- οογηογοα ἐηϑδίγενοηΐ ἰΐκο α 
λαγν», εὐἱέδ ἐιυοηίψ εἰγίηρβ αν- 
γαησοα ἴη οοέαυοδ.᾽ 1,. πα 86. 
“ Ταωϑαγιηι ορ6 Ἠπρηογοδ, ἐαη φιίαηι 

ΟΥΤΈΜΕΡΥ, 

γηαφαάο, Ἱπαϊοαηίθ8 δίρημϊ οὐ 507:- 
ναηΐο5.᾽ ἘΒ. 

94. οἵ τε γὰρ... ΤῸ γοῦν" 
Θηθηιΐθ5 αὐ Τλγαοίαηδ, ἀπά (80 
αΥ̓́Θ ψο14) ο117" 7γἱδη 58. 

30. ἀναμενεῖτε] Εαΐ. ἴῸΥ ᾿τηροΓαῦ. 
ΟΥ Μαεαῖίϊ. 511, 4. 

ὃ. (ΟἿ ΟΥγγ Υ. ὑἱ, 87: 



298 ἘΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [38.--- 42. 

ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρα- 
τεύματος ὁποῖον ἂν ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ, 
ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν " 
νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς “Ελλησίν ἐστιν ἡγεῖσθαι τὸ 
βραδύτατον: 88. οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπᾶται τὰ 

στρατεύματα, καὶ ἥκιστα λανθάνουσιν ἀποδιδράσκον- 
τες ἀλλήλους - οἱ δὲ διασπασθέντες πολλάκις καὶ 
περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι 

καὶ πάσχουσιν. 89. Εἶπεν οὖν Σεύθης - ̓Ορθῶς τε 

λέγετε, καὶ τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι. Καὶ ὑμῖν 
μὲν ἡγεμόνας δώσω, τῶν πρεσβυτάτων τοὺς ἐμπει- 
ροτάτους τῆς χώρας, αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευταῖος 
καὶ τοὺς ἵππους ἔχων" ταχυ γὰρ πρῶτος, ἂν δέη, 
παρέσομαι. Σύνθημα δ᾽ εἶπον ᾿Αθηναίαν κατὰ τὴν 
συγγένειαν... Ταῦτ᾽ εἰπόντες ἀνεπαύοντο. 

40. «Ηνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ μέσας νύκτας, παρῆν Σεύθης 
ἔχων τοὺς ἱππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελ- 
ταστὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. Καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς 
ἡγεμόνας, οἱ μὲν ὁπλῖται ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ 
εἵποντο, οἱ δὲ ἱππεῖς ὠπισθοφυλάκουν. 41. ᾿Επεὶ δ᾽ 

ἡμέρα ἦν, ὁ Σεύθης παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ 
ἐπήνεσε τὸν ᾿Ελληνικὸν νόμον " πολλάκις γὰρ ἔφη 
νύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπασθῆ- 
ναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν " νῦν δ᾽, ὥςπερ δεῖ, 
ἀθρόοι πάντες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ φαινόμεθα. ᾿Αλλὰ ὑμεῖς 
μὲν περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεσθε" ἐγὼ δὲ σκε- 
ψάμενός τι ἥξω. 42. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δι ὄρους 
ὁδόν τινα λαβών. ᾿Επεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς χιόνα πολλήν, 

(ὺ 11. 31. 

38. περιπίπτ.] αὶ] ζοιὶ οΓ οπεὲ Οτεεκ. Οἵ, ΡΙαί. Επξῃνᾶ, Ρ. 82, 
δηοίῃοσ. Οἵ. Τααυς. 11. θ8. Οχοη. δά. ; Ατὶβέ. νυ. 829. ; ΡοΙβ. 

39. ᾿Αθηναίαν] Μίπονυα, ἃ ἴοτιη “--- εἶπον} 8611, οἱ Θρᾷκες. Ρ, 
ΥΠΙΟῚ ΟΟΟΌΓΒ ΒΟΙΠΘΕ 68 ἴῃ ΡΓΌΒΒ 
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»] ,ὔ " ““- “Ὁ ᾿] » » 8 ͵ Δ ,ὔ 

ἐσκέψατο [ἐν τῇ ὁδῷ] εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρώπων ἢ πρόσω 
ς ,ὔ Ἂ ᾽ ΄ ᾽ ᾿ Ν ᾽ “Ὁ , ΝΑ Ἁ « , 

ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ᾿Επεὶ δὲ ἀτριβῆ ἑώρα τὴν ὁδόν, 

ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγε: 49. Καλῶς, ὦ ἄνδρες, 
»» ΟῚ Ν , ᾿ Ν » 4 , 

ἔσται, ἢν θεὸς θέλῃ" τοὺς γὰρ ἀνθρώπους λήσομεν 
5» ͵ 5» ᾽ 2 Ν Ν ς 4 “ Ω“ 

ἐπιπεσόντες. ᾿Αλλ ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, 

ὅπως, ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφνγὼν σημήνῃ τοῖς ἄλ- 
'λοῖς πολεμίοις " ὑμεῖς δ᾽ ἕπεσθε: κἂν λειφθῆτε, τῷ 

7 “ Ω “ «ς ͵ Ν Ἂ , 

στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσθε. Ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη 
“ 2 ες ,] ἃ }] ΄ 

ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας. 
ε 3 5 . 44, «Ηνίκα δ᾽ ἦν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἣν ἐπὶ τοῖς 

ΝΜ 

ἄκροις καὶ κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς 
Ἂ ς ΄' ΔΨ 2 , " χὰ ᾿ 

τοὺς ὁπλίτας, καὶ ἔλεγεν " ᾿Αφήσω ἤδη καταθεῖν τοὺς 
᾿ Ν 

μὲν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς 
7 5 τὰ}. ς ἋἋ , ͵ [2 

κώμας. ᾿Αλλ᾽ ἕπεσθε ὡς ἂν δύνησθε τάχιστα, ὅπως, 
“- " 3 “- 

ἐάν τις ὑφιστῆται, ἀλέξησθες. 48. ᾿Ακούσας ταῦτα 
ς »ὶ κ 7 τος ΠΗ ν᾿" "ἃ » 
ὁ Ξενοφῶν κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. Καὶ ὃς ἤρετο" 
Τί ’ 5 Χ ,ὔ ἴω 53 » {2 

ἰ καταβαίνεις, ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι 
᾽ }] “ , “ «ς Ὰ, ξ - ““ -“ ᾿ οὐκ ἐμοῦ μόνου δέῃ" οἱ δὲ ὁπλῖται θᾶττον δραμοῦνται 

Ἁ “- 

καὶ ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. 
406. Μετὰ ταῦτα ὥχετο καὶ μετ᾽ αὐτοῦ Τιμασίων 

» ἕξ - ς 7 - ς Ι͂ μ»- 

ἔχων ἱππεῖς ὡς τετταράκοντα τῶν Ελλήνων. Ξ:ε- 

νοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα ἃ ἔτη πα- 
΄, » Ἁ “ , ᾽  φ Ἁ ᾽ »ἶ Ἁ 

ρίέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. Καὶ αὐτὸς μὲν 
}] ’ 4 Ε ΄ ὐῥ- - “ Ν 

ἐτρόχαζε τούτους ἔχων: Κλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλ- 
ς - 

λων Ελλήνων. 47. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, 
4 ΝΜ “ ΄ ς , ,ὔ Σεύθης, ἔχων ὅσον τριάκοντα ἱππέας, προςελάσας 

μ ἣ' “ ἃ ἡ Ψ εἶπε" Τάδε δή, ὦ Ἐενοφῶν, ἃ σὺ ἔλεγες " ἔχονται οἱ 
(ω) Υ͂Ι. ἵν. 25. 

45. δέῃ] “Τὸ ποὴ τηρᾷ ἘΠῚ15 47. τάδε δή.1 Τλῖϊδ 6 7ιιδὲ α8 
ΟΡεγᾶ ἱπαϊσογθ.᾿ ΑΥηδβδθι8. ψοῦ ϑδαϊά,--- (Δ ΡΡΑΓΘΗΟν τϑίθυσιηρ' 

40. “Ηΐηο 5815 σδυζατη ΔΥρι 6 η- ἴἰο ὃ 3ῶ8 ἃπᾶ 31) ἐλθ μοορίθ αὐ 
ΤῸΠη ΠΟΒ ΠΑ ΌΘΓΕ εἴα β Χοπορῃοη- σαπρλέ: μέ ([Π ν ἀγα ποὺ Βθβουγα) 
Ε5 ἴεγα 80 δὴποβ ὕππὶ παίΐ τοί 705. ἔλθ οαυαίϊγῳ λαῦο φοηθ αἰσαν 
τηοηοϑὺ ΥΥ δἰβ]κ6.᾿ 5. (απὰ ἰφ7} ηι6. (Π αἰϊν. ἱποοιμ.) ἄο. 



ἄνθρωποι" ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἱ ἱππεῖς οἴχονταί μοι" 
ἄλλος ἄλλῃ διώκων, καὶ δέδοικα μὴ συστάντες ἀθρόοι 
που κακόν τι ἐργάσωνται οἱ πολέμιοι" δεῖ δὲ καὶ 
ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς ἡμῶν" μεσταὶ γάρ 
εἰσιν ἀνθρώπων. 48. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, 
σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλήψομαι" σὺ δὲ Κλεάνορα 
κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλωγγα παρὰ 
τὰς κώμας. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν 
ἀνδράποδα μὲν εἰς χίλια, βόες δὲ διςχέλιοι [καὶ] πρό- 
βατα ἄλλα μυρία. Τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν. 

800 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΠΙ. [48---4. 

ΕΟΓΑΓΡΘ ΤΕΥ 
“ Ψ Ὁ ’ὔ ᾽ὔ « ,ὔ Ἀ 

Ἰ, Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὃ Σ᾽ εύθης τὰς κωμας 
΄“ Ἁ ᾽ ͵ » Ἁ ,ὔ ,ὔ [2 ’ 

παντελῶς καὶ οἰκίαν οὐδὲ μίαν λυπών, ὅπως φόβον 
» θ 7 Ἁ -“ 57 : 8 7] “Ἂ Ἁ θ 

ἐνθείη καὶ τοῖς ἄλλοῖς οἱα ἃ πείσονται, ἂν μὴ πειθων- 

ται, ἀπήει πάλιν. 32. Καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε 
διατίθεσθαι «Ἡρακλείδην εἰς Πέρινθον, ὅπως ἂν 

μισθὸς γένηται τοῖς στρατιώταις " αὐτὸς δὲ καὶ οἱ 
Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. 

« 5» 3 ’ »»᾽ » , ΕΣ 

Οἱ δ᾽ ἐκλυπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. 

9. Ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥςτε τ 
[72 Δ 5 “ 3 Ἃ, ὃ “ »] ,ὔ] Ἁ ε φῳ’-“ 

ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὁ οἷν 

ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν ᾿Εχλήνων πολλῶν καὶ 

ῥῖνες ἀπεκαίοντο “ καὶ ὦτα. 4. Καὶ τότε δῆλον ἐγένετ 
οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκίδας ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖ 

φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον περὶ τοῦ 

(8) 71. τὲ. .12: (8).1, τὰν, 4.8. (Ὁ) 1. ν. 16. 
(ὁ) ἸΝ ον ΗΣ 

85. Οἵ: Οὐ. ΤῊ ΤΣ, 98. 
4, ΟΥ. Ονυϊὰ,. Τι. 11. χ. 15: Ηδεοῦ ἡ ν 
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, ᾽ , ἢ ᾿ -“ -“ ᾿ Ἁ ᾽ὕ στέρνοις, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς " καὶ ζειρὰς μέχρι 

»" “Ὁ }] ἈΝ ἴω Ω ΕΒ ᾽ » » , 

τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ χλαμύδας. 
“ «ς 

δ. ᾿Αφιεὶς δὲ τῶν ὦ αἰχμαλώτων ὁ Σ᾿ εύθης εἰς τὰ ὄρη 
» Ψ ᾽ Χ 7 ἜΝ. Μ 
ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὴ καταβήσονται [οἰκήσοντες}] καὶ 
πείσονται, ὅτι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ 

[4] ἊὉ [] ἊΝ » 

τὸν σῖτον, καὶ ἀπολοῦνται τῷ λιμῷ. ᾿Εκ τούτου κα- 
τέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες καὶ πρεσβύτεροι " 

οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο. 
6. Καὶ ὁ Σεύθης καταμαθὼν ἐκέλευσε τὸν Ἐενοφῶντα 
τῶν ὁπλιτῶν τοὺς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθαι. 

“πὰ ΄, Ν ᾿ ψ Ἀ 6... κ᾿ δ 
Καὶ ἀναστάντες τῆς νυκτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν 

» Ἀ ,ὔ ἃ «ς Ν “Ὁ 5 ,ὔ 

εἰς τὰς κώμας " καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον " πλη- 
Γ Ν 5 Χ Ν᾽ “ ᾿] "“ 

σίον γὰρ ἣν τὸ ὄρος " ὅσους δ᾽ ἔλαβε, κατηκόντισεν 
᾽ “ ΄ 

ἀφειδῶς Σ᾿ εύθης. 
» 

7. ᾿Επισθένης δ᾽ ἣν τις ᾿Ολύνθιος παιδεραστής, 
50..Ἀ ἴω, Ἁ ς 4 Μ [ά » 

ὃς ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι, πέλτην ἔχοντα, 
, 3 ͵ ΝῚ »: “ ΠΝ, μέλλοντα ἀποθνήσκειν, προςδραμὼν Ξενοφῶντα ἱκέτευε 

βοηθῆσαι παιδὲ καλῷςἁ 8. Καὶ ὃς προςελθὼν τῷ 
Σεύθῃ δεῖται μὴ ἀποκτεῖναι τὸν παῖδα" καὶ τοῦ 
3 , “ Ἂ Δ Ν [ , ᾿ 

Ἐπισθένους διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον ποτὲ 
συνελέξατο σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινες εἶεν καλοί, 

“" 1 

καὶ μετὰ τούτων ἣν ἀνὴρ ἀγαθός. 9. “Ὃ δὲ Σεύθης 
ἤρετο" Ἢ καὶ ἐθέλοις ἄν, ὦ ᾿Επίσθενες, ὑπὲρ τούτου 
Ρ) “ ς ᾽ - δ , Ἁ ῥ 

ἀποθανεῖν; Ὃ δ᾽ εἶπεν ἀνατείνας τὸν τράχηλον" 
Παῖε, ἔφη, εἰ κελεύε, ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. 
10, ᾿Επήρετο ὁ Σ᾿εύθης τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν 
Ρ] ἊΨ“ ,ὔ 3 »Μ ς - » ΜΠ ἐν 3 Ὁ 

ἀντ᾽ ἐκείνου. Οὐκ εἴα ὁ παῖς, ἀλλ᾽ ἱκέτευε μηδ᾽ ἕτερον 
κατακαίνειν. ᾿Ενταῦθα δὴ ὁ ᾿Επισθένης περιλαβὼν 

}Ὶ “ -“" ὝἍ ον ͵ Ν κκΟ΄ 

τὸν παῖδα εἶπεν" “Ὥρα σοι, ὦ Σ᾽ εύθη, περὶ τοῦδέ μοι 

(ὦ) Τὰ ν.Ζ. {Π} ἘΠῚ ἃ: 

- (ειρὰς7 Τιοπρ ὈαΟΚΙΘα οἷοακθ, δπᾶ θεΐηρ θαοκΙ δα τουπᾶ {μὲ Ἰοΐπ5 
αἰβευῖπρ ἴγοη ἴῃ6 Οτὐθοῖκ βοασέ ἱπϑίθδα οἵ (π6 πθοῖ. ΟἿ, Ηδσγοά, 
(χλαμύδ.), ἴπ τεδοϊπρ ἴο {88 ἔεεὶ, Ὑ1|. 69. 
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διαμάχεσθαι" οὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα. 11. Ὃ δὲ 
Σεύθης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα" ἔδοξε δὲ αὐτῷ αὐτοῦ 
συναυλισθῆναι, ἵνα μηδ᾽ ἐκ τούτων τῶν κωμῶν οἱ ἐπὶ 
τοῦ ὄρους τρέφοιντο. Καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῷ πεδίῳ 
ὑποκαταβὰς ἐσκήνου" ὁ δὲ Ἐενοφῶν, ἔχων τοὺς ἐπι- 
λέκτους, ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ" καίτοι 
οἱ ἄλλοι “Ελληνες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καλουμένοις Θρᾳξὶ 
πλησίον κατεσκήνησαν. 

12. ᾿Εκ τούτου ἡμέραι οὐ πολλαὶ διετρίβοντο, καὶ 
οἱ ἐκ τοῦ ὄρους Θρᾷκες, καταβαίνοντες πρὸς τὸν 

Σεύθην, περὶ σπονδῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. Καὶ 
ὁ Ἐενοφῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σεύθῃ ὅτι ἐν πονηροῖς 
[τόποις] σκηνῷεν καὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι" ἥδιον 
δ᾽ ἂν ἔξω αὐλίζεσθαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς [ἂν] χωρίοις μᾶλλον 
ἢ ἐν τοῖς στεγνοῖς ὥςτε ἀπολέσθαι. 18. ὋὉ δὲ θαῤῥεῖν 
ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμήρους παρόντας αὐτῷ. ᾿Εδέοντο 
δὲ καὶ τοῦ Ἐενοφῶντος καταβαίνοντές τινες τῶν ἐκ τοῦ 
ὄρους συμπρᾶξαί σφισι τὰς σπονδάς. Ὃ δ᾽ ὡμολόγειξ 
καὶ θαῤῥεῖν ἐκέλευε καὶ ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν 
πείσεσθαι πειθομένους Σ᾽ εύθη. Οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλε- 
γον κατασκοπῆς ἕνεκα. 

14. Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν 
ἐπιοῦσαν νύκτα ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἱ 
Θυνοί. Καὶ ἡγεμὼν μὲν ἦν ὁ δεσπότης ἑκάστης τῆς 

οἰκίας" χαλεπὸν γὰρ ἣν ἄλλως τὰς οἰκίας, σκότους. 
ὄντος, ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις " καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι 
κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προβά- 
των ἕνεκα. 1. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς θύρας 
ἑκάστου τοῦ οἰκήματος, οἱ μὲν εἰςηκόντιζον, οἱ δὲ τοῖς 

ἶν. τι, “᾿: (6) ΥἹ. {ἱ. 9. 
11. μηδ᾽ ἐκ τ. Νοΐϊέλον ζγοηι (αὐλίζεσθα). “Ἔξω (τῆς κώμης) 

ἐΐοδο, ἃ5 αἰβιϊη σι 56 α ἔγοια μοϑ6 αὐλίζεσθαι ορροπίξυγ τῷ σκηνῆσαι 
αὐ 51. ἐν στεγνοῖς. Οἷ. (ξοοπομι. Ὑ11.. 

12. ὥστε ἀπολ.} ΞΌΡΡΙΥ οὕτως 19.᾿ Β. 
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σκυτάλοις ἔβαλλον, ἃ ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποκόψοντες 

τῶν δορατων τὰς λόγχας" οἱ δὲ ἐνεπίμπρασαν" καὶ 
Ξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον 

ἀποθνήσκειν ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν. 
16. Καὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ 

ἐντεθωρακισμένοι οἱ περὶ τὸν Ξενοφῶντα ἔνδον ἦσαν, 
ἀσπίδας καὶ μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σ᾿ ἱλανὸς 
ΜΜακέστιος, ἐτῶν [ἤδη] ὡς ὀκτωκαίδεκα ὦν, σημαίνει τῇ 

,΄ Χ ᾿] Ὰ 2 [οἱ }] , Ν 7 σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη 
και οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σκηνωμάτων. 17. Οἱ δὲ Θρᾷκες 
καταφεύγουσιν, ὥςπερ δὴ τρόπος ἣν αὐτοῖς, ὄπισθεν 

περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας " καὶ αὐτῶν ὑπεραλλο- 
μένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφθησάν τινες κρεμασθέντες 

ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς " οἱ δὲ καὶ 
ἀπέθανον, διαμαρτόντες τῶν ἐξόδων " οἱ δὲ “Ελληνες 
ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. 18. Τῶν δὲ Θυνῶν ὑποστρα- 
φέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρέχοντας παρ᾽ 
οἰκίαν καιομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους" 

Ἂ " «ς , ΄ ᾿ » , Ἂν, Ἁ καὶ ἔτρωσαν “Ἱερώνυμόν τε [καὶ] Εὐοδέα λοχαγὸν καὶ 
Ζ ἬὟ ᾿ ᾽ , Ἂ ᾽ ͵ Θεογένην ΜΛοκρὸν λοχαγόν - ἀπέθανε δὲ οὐδείς - κατε- 

,ὔ Ἃ ἌΝ 7 ᾿ ᾿ 4 ͵] 

καύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη. 19. Σ᾿ εύθης 

δὲ ἧκε βοηθήσων σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις, καὶ 
Ἂ Ἁ », ᾿ , Ἧ 2 ͵ τὸν σαλπιγκτὴν ἔχων τὸν Θρᾷάκιον. Καὶ ἐπείπερ 

ἐ 

»Μ Ὁ“ ῇ͵ ΄ “ 

ἤσθετο, ὅσον περ χρόνον ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ 

15. ἔφασαν (’ Τάγαοοο πεϊπίέα- 18. ἠκόντιζον] Τήγεοισ ἐποῖν }α- 
 δωπαϊ.᾽ Καὶ) “ Τἀψηὶ οαρέϊυϊ.᾽ 5. 

10. Μακέστ. 5:18 ΠῸ5 15 Πη6Π- 
οποα, δα ἢΪ5 ἃρ6 Ῥαυ  Ου]Υ]Ζαά, 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ 85 Ὀδίηρ' Β0οτὴ6 ὁη6 Μ6]] 
Κποῦγη 1π ΟἿἿ ΔΕΪΠΟΥ 5 ΠΟΙ θΟῸΓ- 
μοοᾶ ; ἴοῦ Μακδβίιιβ νγὰβ ἃ οἷΐυ οὗ 
ΕΠ15, (ΗΠ 6]]θη. 111. 11. 25 δπᾶ 30,) 
ποὺ ἴᾺ ἴτοιὰ 5015. ΟἿ Υ. ἢ]. 
7.1. 

υοῖϊη5 ομέ 9.5), ἐλο ἀαγὰ ἵπίο ἐδ 
ἰσλέ αὐ ἐλοδο ιυδο... 

19. τοῖς πρώτοις] (Θηὶ »γἱηιὲ 
»γωδίο ογαπέ. Ῥ.) τ-ὀι οἵ πρῶτοι 
προξήλασαν συμβοηθήσοντες. 
- ἐπ. ἤσθετο)] “ Οορ᾽έα ΤΟΓΌΓΙΩ 

βἰαίυτῃ οὖ ΟὙΘΟΟΥ τη ΡΟ ΟΠ απ. Ρ. 
- ἐβοήθ.] δ νγὰβ οοηιΐη ἕο 

{Π6 Ταβοῦθ. 



804 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ.᾿ [20--24. 
, 5 θέ 3 ΔΗ-: [4 Ν ἴον δᾺΡ", 

κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ" ὥςτε καὶ τοῦτο φόβον ἀὐμπο ἢ 

ρέσχε τοῖς πολεμίοις. Ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ 

ἔλεγεν ὅτι οἴουτο τεθνεῶτας πολλοὺς εὑρήσειν. 
20. Ἔκ τούτου ὁ Ἐενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τε 

» “ ὃ “-“ Ἀ » Ν Ἄ ΝΜ Ψ ,΄ ἷ 

αὐτῷ παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος, εἰ βούλεταιϊ, συ- 
΄ ᾽ ᾿ 7 ὙΒΕῚ γα ΝΥ 3 

στρατεύεσθαι" εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι. 21. Τῇ οὖν 
4 ,, “ «ς 4 " ΄ ΄ 

ὑστεραίᾳ παραδίδωσιν ὁ Σεύθης τοὺς ὁμήρους, πρεσ- 
΄ ΝΜ Υ̓ “ « » “ 

βυτέρους ἄνδρας ἤδη, τους κρατίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν 
» “ Χ π᾿. Ὁ. " οἷ “ ΄ ΝΜ Ἅ ὀρεινῶν " καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. "Ηδὴη δὲ 
εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σεύθης- ἐκ γὰρ τῶν 
᾿Οδρυσῶν, ἀκούοντες ἃ πράττει ὁ Σεύθης, πολλοὶ 

, , ΣΕ ἌΜΕ. 
κατέβαινον συστρατευσόμενοι. 22. Οἱ δὲ Θυνοί, ἐπεὶ 

εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ 
πελταστάς, πολλοὺς δὲ ὑππεῖς, καταβάντες ἱκέτευον 
σπείσασθαι" καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ τὰ 
πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. 28. Ὃ δὲ Σεύθης καλέσας 

ΠΕ ΞΡ 3 » ; Α, , ἃ; “πο ΤΑ νὰ 
τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ἃ λέγοιεν - καὶ οὐκ ἂν ἔφη 
σπείσεσθαιξ, εἰ Ἐενοφῶν βούλοιτο τιμωρήσασθαι 
αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. 24. “Ὃ δ᾽ εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε 
ς Ἁ , ᾿ [οἱ δί 1 »Μ ᾿] Φ ὃ “ 

ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην: ἔχειν, εἰ οὗτοι δοῦλοι 
ἔσονται ἀντ᾽ ἐλευθέρων: συμβουλεύειν μέντοι ἔφν 

ΡῚ “ εἴ ᾿ δ 4 4 ἉἋ 4 

αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους 
κακόν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκοι ἐᾶν. Οἱ ὡὲν 
οὖν ταύτη πάντες δὴ προςωμολόγουν. 

(Ὁ) 1. νυἱῖ. 20. (ὦ 1. ἅν 14. (1) Π. ἢ. 18. 
( Π. ν. 38. 

20. ἐᾶσαι] ΒΌΡΡΙΥ στρατεύεσ- ἕμηι 68έ.᾽ (Οἵ. Ἡδετγοά. 1. 4δ. Κ. 
θαι ἔτοπι συστρατ. Ὀιβῦ, Π. νυ. 38. 

24. δίκην ἔχ. “«.ΜιΗὶ βαζιϑγαο- 
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ΝΥ 1 Υ. 

1. Ὑπερβάλλουσε δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου 
Θρᾷκας εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον " αὕτη δ᾽ ἣν οὐκέτι 
ἀρχὴ Μαισάδου, ἀλλὰ Τήρου τοῦ ᾿Οδρύσου ἀρχαίου 

΄ ὦ, ἀξ: , Σ᾿ “ » Ἁ Ἁ 

τινός. 2. Καὶ ὁ «Ἡρακλείδης ἐνταῦθα ἔχων τὴν τιμὴν 
τῆς λείας παρῆν " καὶ Σ᾽ εύθης ἐξαγαγὼν ζεύγη ἡμιονικὰ 

͵ . Χ ᾿ 7, Ν ΝῊ» , 7 
τρία, οὐ γὰρ ἣν πλείω, τὰ δὲ ἄλλα βοεικά, καλέσας 

Ἐενοφῶντα ἐκέλευε λαβεῖν, τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς 
“ Ἂ - ». [ο Ν 7» ἍΝ 

στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. 8. Ἐενοφών δὲ [τάδ᾽] εἶπεν " 
3 Ἁ Ν ἕ 5 “ Ἁ 5 [οἡ ’ Ἐμοὶ μὲν τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖθις λαβεῖν" τούτοις 
δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ, οἱ σὺν ἐμοὶ ἠκολούθησαν, 
καὶ λοχαγοῖς. 4. Καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει ἕν μὲν 
Τιμασίων ὁ Δαρδανεύς, ἕν δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος, 

ἕν δὲ Φρυνίσκος ὁ ̓ Αχαιός.: τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη τοῖς 

λοχαγοῖς κατεμερίσθη. Τὸν δὲ μισθὸν ἀποδίδωσιν, 
2 Ἷ »ὔ [ο , » , Ε “- 

ἐξεληλυθότος ἤδη τοῦ μηνός, εἴκοσι μόνον ἡμερῶν" 
ὁ γὰρ Ἡρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. 
ὅ. Ὃ οὖν Ἐενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπεν ἐπομοσας" 4Δοκεῖς 
μοι, ὦ Ἡρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδεσθαι Σ᾿ εύθου" εἰ 
γὰρ ἐκήδου, ἧκες ἂν πλήρη φέρων τὸν μισθόν, καὶ 

προςδανεισάμενος, εἰ μή γ᾽ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμε- 
νος τὰ ἑαυτοῦ ἱμάτια. 

1. Δέλτα] Ἕδ]]οα ὈΥ οἶμον 
ὙΓΙΟΥΒ οίσοη, ΟΥ Ζογοο, ἰβ ἃ 
ΠβΒϊπρ-ϑἰαὐοη οα {πὸ σοαϑὺ βου ἢ 
οἵ ΒυζΖδηίζιη. ουθίέοη οὶ 
ϑέαγηπο χφωοά πο Του ἑζιι νοσα- 
δ: ῬΗΝ ΕΝ. 18. 
- Μαισαδου] Ἦν οὐκέτι 15. ποί 

ΔΡΡΠΟΔΡΙ6 ἰοὸ Μεϑβαᾶθβ, ϑϑυίῃθϑ᾽ 
ζαύμου, (Ὁ Π6 νγὰβ ἀβδᾶα (11. 32), 
δα 1) 6] δὰ Ὡδυοσ Ὀο]οπσδα ἴο 
ὮΪτη, ἃ8 ΔΡῬΘΔΥΒ ἔτΌτ {π6 οσοπίοχί,) 
Ῥαΐ ἴο ἐπ6 μδγθαϊζαγν ἀουηἸηϊοη8 οὗ 
ΤΠ158 ἔδταγ. ΤΠ6 5686 5668 ἴὸ 
0 “Νον 815 (Π 6114), ὑμβουρα θ6- 

Ἰοῃρίηρ ἴο Το γο5, [ῃ6 Οἀτγγβίδῃ, Δ 
δηοΙθηΐ ρυΐησ6 οἵ [Π6 ἔδτη!)ν (11. 22), 
μαᾶ Τογιηθα πὸ ρατΐ οὗ [6 Κίηῃρ- 
ἄοτα ἴῃ {Π6 τεῖρῃ οὗ ΜϑβδαββΒ :᾿ 
[86 ΤΘΙΏΔΥΚ 15 τη868, ἃ8 5ΠΟΜΙΠρ' 
{μα {πὸ ατεθκβ ἢδα δἰτοδαν δο- 
ΘΟΙΙΡΠΙ5Π64 56 α 65’ οὈ]θοῦ (1.34), 
{πΠ6 γθοούεσν οἵ Π15 ὉΠ 6. Βἰθυσιουυ. 

4, πλεῖον ἐμπ.] Πἶῖε λαᾶ ποΐ 
801] γιοῦ οὗ 1Π6 5001], {πδὴ τνηδὺ 
δα ξοίομοα ὑννθηίυ αἀανϑβ᾽ Ρᾶγ. 

ὅ. ἑαυτοῦ] Ἐεῆοχῖνθ ῬΥΟΠΟΌΝ 
οὗ {Π6 {πϊγαὰ Ῥϑύβοῃ υϑδρα οὗ {16 
ΒΘ 6, Οἵ, Μαεῖι, ι39. 

Χ 
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θ. ᾿Εντεῦθεν ὁ Ηρακλείδης ἠχθέσθη τε καὶ ἔδεισε 
μὴ ἐκ τῆς Σεύθου φιλίας ἐκβληθείη - καὶ ὅ τι ἐδύνατο 
ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ἐενοφῶντα διέβαλλε πρὸς 
Σεύθην. 7. Οἱ μὲν δὴ στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκά- 
λουν ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν" Σεύθης δὲ ἤχθετο 
αὐτῷ; ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν μισθόν. 
8. Καὶ τέως μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς 8, ἐπειδὰν ἐπὶ θά- 
λατταν ἀπέλθῃ, παραδώσειν" αὐτῷ Βισάνθην καὶ 
Γάνον καὶ Νέον τεῖχος: ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου 
οὐδενὸς ἔτε τούτων ἐμέμνητο. Ὃ μὲν γὰρ ᾿Ηρακλείδης 
καὶ τοῦτο“ διεβεβλήκει, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη 

παραδιδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. 

9. Ἔκ τούτου ὁ μὲν Ἐενοφων ἐβουλεύετο τί χρὴ 
ποιεῖν περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι" ὁ δ᾽ ρακ- 
λείδης εἰςαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σ᾿ εύθην 

λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς 
ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τὰ μισθὸν 
ὑπισχνεῖται αὐτοῖς [ἐντὼ-} ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων. 
παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν: καὶ συστρατεύεσθαι ἐκξ 
λευε. 10. Καὶ ὁ Τιμασίων εἶπεν - ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, 
οὐδ᾽ ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι, στρατευσαΐί- 
μην ἂν ἄνευ Ξενοφῶντος... Καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ. 
Κλεάνωρ συνωμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. Ἷ 

11. ᾿Εντεῦθεν ὁ Σεύθης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην, 

ὅτε οὐ παρεκάλει καὶ Ξενοφῶντα. Ἔκ δὲ τούτου 
παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. Ὃ δὲ γνοὺς τὴν πα- 
νουργίαν τοῦ Ἡρακλείδου, ὅτι βούλοιτο αὐτὸν δια- 
βάλλειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς, παρέρχεται 
λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ τοὺς λοχαγούς. 

(4) ΠΙ. 1. 9. (Ὁ) ἢ. 38. () νἱ. 40. 

8. Νέον Τεῖχος] Α θα ρβοτέ οἵ Ῥσγοροπέϊβ, Ῥγθυϊοῦβὶν μοὶ (8]ο ρ, 
“ἢ ΒΙβαηῖῃ6) ὈῪ ΑἸοϊ δά 65. 
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19, Καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσθησαν, συνεστρατεύοντο 
ἥν ἡ κ᾿ ᾽ »“ι,Ἂ., ᾿ ῃ Χ κ᾿ 

καὶ ἀφικνοῦνται, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν Πόντον, διὰ τῶν 
͵ὔ , Ὁ » Ν 

Μελινοφάγων καλουμένων Θρᾳκῶν εἰς τὸν Σ᾽ αλμυδησ- 
, ΕΙ [4] ᾽ Ὗ , “ “Ὁ 

σόν. "ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νηῶν πολ- 
Δ Ν ᾽ ΄ ’ [4 5 7 ἃ λαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι" τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ 

πάμπολυ τῆς θαλάττης. 18. Καὶ οἱ Θρᾷκες οἱ κατὰ 
ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ καθ᾽ αὑτοὺς 

ἕκαστοι ἐκπίπτοντα ληΐζονται " τέως δ᾽ ἐλέγοντο, πρὶν 

ὁρίσασθαι, ἁρπάζοντες πολλοὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποθνή- 
σκειν. 14. ᾿Ενταῦθα εὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, 
πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι [γεγραμμέναι], 

καὶ τἄλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι 
ἄγουσιν. ᾿Εντεῦθεν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπήεσαν 
πάλιν. 1δ. Ἔνθα δὴ Σεύθης εἴχε στράτευμα ἤδη 
πλέον ἃ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ" ἔκ τε γὰρ ᾿Οδρυσῶν πολὺ 
Μ ,ὔ Ἁ « Ἧς , 

ἔτι πλείους καταβεβήκεσαν καὶ οἱ ἀεὶ πειθόμενοι συν- 
͵7ὔ ͵7ὔ ᾿] 5 [᾿] ς ᾿ 

εστρατεύοντο. Κατηυλίσθησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδιῳ ὑπὲρ 

Σηλυβρίας, ὅσον τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς 
θαλάττης. 106. Καὶ μισθὸς μὲν οὐδείς πω ἐφαίνετο" 
πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται παγχαλέπως 
Ψ΄ “ , » 7 ᾽ “ , » . « ΄ 

εἶχο;, ὅ τε Σ᾽εύθης οὐκέτι οἰκείως διέκευτο, ἀλλ᾽ ὁπότε 
“ ᾽ »“ ἐς »᾽ Ν » 

συγγενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἤδη 
ἀσχολίαι ἐφαίνοντο. 

(ἃ) ἰν. 21. 

12. Μελινοφ.] Τῃὸ Α46ϊ οὗ 14. βίβλοι γεγρ.} “ Οὐχ ἴῃ στῶ- 
δίγαθο δπᾶὰ Ριΐηγ. ϑαϊτηγάθβθυβ οἰἷᾶ ͵ατ οὐ ἸΙὈΥῚ βου θουθηΐαν ἰορα- 
(ον ΜΙαΐνδ ἢ) τγὰϑ ἐπθ πᾶτηβ οὗ ἃ σϑηϊαγαιθ, ΠΟΙ ΠΊΪΓΟΓΙΒ 525 }06 οἰϊδηι 
Οἷγ πὰ Ὀᾶν, ποίβα ΓῸΥ βῃΊρυσθο ΚΒ ἰγαπβρογίαίαβ 6858 ἴῃ οο]ο 8. 
β δα πτθοκοῦβ. Οἵ, Ρσοπι. Υ. 732. Κὶ. 
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ΠΑΡ ΌΟΤΕΥΣ 
5 ’ ων ΄ Ἁ ν' ,ὔ “-“ 

1. Ἔν τούτῳ τῷ χρόνῳ, σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν 
» » -“ ν ς Α 

ὄντων, ἀφικνεῖταε Χαρμῖνός τε ὁ Λάκων καὶ Πολύνικος 
Ἁ , Ἁ ῇ [τ ’ παρὰ Θίβρωνος" καὶ λέγουσιν ὅτι Δακεδαιμονίοις 
κ᾽ ’, 2 Ἁ Ἁ δ 2 δοκεῖ στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίβρων ἐκ- 

πέπλευκεν ὡς πολεμήσων" καὶ δεῖται ταύτης τῆς 
στρατιᾶς, καὶ λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑκάστῳ ἔσται μισθὸς 
τοῦ μηνός, καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρα- 
τηγοῖς τετραμοιρίαᾳ. 3. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον οἱ Δακεδαιμό- 

Ρ] Ἁ ἘΠ Ψ.Ε , Γ “ 2. Ἀ ΄ νιοι, εὐθὺς ὁ “Ἡρακλείδης πυθόμενος ὅτι ἐπὶ τὸ στρά- 
ἰ ΄ “- ᾽ὔ ω ΄ 4 

τευμα ἥκουσι, λέγει τῷ Σ᾿ ύθη ὅτι κάλλιστον γεγένηται" 

οἱ μὲν γὰρ “ακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύματος, 
Ἁ Χ » , ῇ 3 Ἁ Ἁ ἈΝ ͵ - 

σὺ δὲ οὐκέτι δέῃ" ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριεῖ 
Ε] - Ἁ Ἁ ᾽ Α 5 ΄ Ξ ΄ ᾽ » αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐκέτι ἀπαιτήσονται τὸν μισθόν, ἀλλ' 

» ’ Ψ “ ᾿ 

ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. 
[] ᾽ ,ὔ -“ « αἴ [4 ’ Ἁ 

5. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Σ᾿ εύθης κελεύει παράγειν " καὶ 
5 ᾿ «᾿ ο ὐὐδῳ, " Χ 7 Ὁ »Μ “ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν ὅτι 
τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος 
9 , -“ ᾽ Ἃ ἘΠ ν “ Ν, 5.» 

εἶναι βούλεται" καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξενίᾳ, καὶ ἐξένιζε 

μεγαλοπρεπῶς " Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει οὐδὲ τῶν 
ΝΜ “ »Ἐὺ7 

ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. 4. ᾿Ερωτώντων δὲ τῶν 
7 , ἐλρς »" »- “- » , .᾽ 

“ακεδαιμονίων τὶς ἀνὴρ εἰη Ξενοφῶν, ἀπεκρίνατο οτι 

τὰ μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ" καὶ 
Ἀ ἴω αν 5 ΕῚ ω 3 «Ὁ 3 ᾽ ᾿ 

διὰ τοῦτο χείρον ἐστιν αὕτῳ. Καὶ οἱ εἶπον" Αλλ 

1. Τισσαφέρν.] ΤΊΒΒΑΡΉΘΓΠΘΒ, 
αἰζευ Ὀοϊηρ [0116 1ῃ ΗΒ Ῥαγϑαὶΐ οὗἉ 
{86 10,000 Οτοοῖκβ, δὰ τοϊτασπθα 
((πνεβίθα παῖ 411 ΟΥτιβ᾽ ΓΟΤΤΩΘΓ 
δυςΠοῦιν) ἰο Αϑῖα ΜΊΠΟΥ, ἴο ἰδ Κα 
ΒΌΓΟΙ ΨΘΗΡΘΔΠΟΒ 0 ἴπ6 ᾿Αβίδίϊο 

ἴδῃ, γΠ0 5επὲ οι Ταϊνεδγοη, στ ἢ 
{π6 {{π|6 οἵ Ηατγτηοβί, δπα ἃ ἴοσοθ 
οὔ 4,500 τηϑὸη. Οὗ. Ἠδ]]δη. 111. 
9, “ 

3. φίλος τε] βυπᾶάοίοη. Ἐ 
ἕξένια 5 Η.᾽5 τοδαϊπο. “ Βοΐἢ πι88 668 

Δαμογθηΐβ οἵ Ονταβ. ΤῊΘ ΤἸοπίδη 
οἰζ168, ἔδασπρ ἢ γοϑοηϊπηθηΐ, μδα 
ΞουρΡΩὐ {Π6 ῥτγοϊθοίίοη οὗ {μ6 ϑραγ- 

ἅγ6 οογγοοί.᾽ Ποηρ. ΟΕ, ΥἹ. 1. 2. 
4. χεῖρόν ἐ. α.} 1 8 ἐλο ὦὖ 

,0ν λῖηι. ὅ66 ξὶ 39. 



β 

β 

ὅ---9.1 ΤΟ ΘΑΡΌΤ ὙἹ. 3909 

ἢ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας ; Καὶ ὁ Ηρακλείδης, 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ὃ. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφασαν, μὴ καὶ 
ἡμῖν ἐναντιώσεται περὶ τῆς ἀπαγωγῆς ; ̓Αλλ’ ἢν 
ὑμεῖς, ἔφη ὁ ᾿Ηρακλείδης, συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπό- 
σχησθε τὸν μισθόν, ὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες ἀπο- 

δραμοῦνται σὺν ὑμῖν. 0. Πῶς οὖν ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν 

συλλεγεῖεν ; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ “Ἡρακλείδης, πρωὶ 
ΕΝ Χ ᾽ ΄ μεν ἂν Υ“ἵ ω 5 Ἀ “- 

ἄξομεν πρὸς αὐτούς " καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ὑμᾶς 

ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. Αὕτη μὲν ἡ ἡμέρα 
οὕτως ἔληξεν. 

“ ᾿ ᾿ ᾽ » 5 Ν Ν 7 ᾿ 

7. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς 
7 Ν, «ς ͵ Ἁ “ 

“άκωνας Σεύθης τε καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται 
6 ,] Χ Ἁ Ζ 8 , Ὁ 7 

ἡ στρατιά" τὼ δὲ Μάκωνε ἐλεγέτην ὅτι “ακεδαιμονίοις 
“- - , “Ὁ ΄ “Ὁ 5 , - 

δοκεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει, τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι 
Ἁ Ὁ ͵ δ᾿ Ύ 7 

ἣν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχθρὸν τιμωρήσεσθε καὶ 

δαρεικὸν ἕκαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ 
Ἁ ο Ἁ ᾿Ὶ Χ “ ἃ ς 

τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετρωπλοῦν. ὃ. Καὶ οἱ 

στρατιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐθὺς ἀνίσταταί 
τις τῶν ᾿Αρκάδων τοῦ Ἐξενοφῶντος κατηγορήσων. 
Παρῆν δὲ καὶ Σεύθης, βουλόμενος εἰδέναι τί πραχ- 
θήσεται" καὶ ἐν ἐπηκόῳ εἱστήκει ἔχων ἑρμηνέα" ξυνίει 
δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Ελληνιστὶ τὰ πλεῖστα. 9. Ἔνθα δὴ 
λέγει ὁ ᾿Αρκάς" ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς μέν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, 

οἷ 7 Ἃ Ἢ 2 ΒΕ 9 Ὰ ": “ ς ἴω 

καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς 
δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν" ἐνθαδε γε ἡμεῖς μὲν τὸν 
δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν 
οὐδὲν πεπαύμεθα, ὁ δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει" 

ὅ. ἄρ᾽ οὖν... μή] Ἡγὴν ἦλθ τυ!  ζ ἧτο προσχόντες] (προΞ-έχειν), 
ποΐ ορμόδ86 ει8----ιοῖϊ ἢ... 7 (ἄρα ντιτίθη πρὸς σχόντες ὈΥ Ἠδιτηδῃ, 
δέος ἐστὶ μὴ. . Μαίί. 614, ποία αι.) ((Βά. 60]. 990). ΒΌΡΡΙΥ τὸν νοῦν. 
ἄρα μὴ (πιιμιηιπαηι) δι  )ο5ΐ8 ἃ πθρα-ὀ (Οἱ, 11. ἴν. 2. 
ἔνθ σϑρὶν, Ὀαὺ ἀο68 580 ψ]τἢ ἀουδύ 9, πόνους ἔχει] Πα λας ((Π8 
ΔΠΩ ταϊβοσν!πο,, ΞΟΙΠΘΕΙΠΩ65 ἴῃ ἸΤΌΩΥ. {γα]5 οἱ) οὐ ἑαθοιγϑ. ΑὈδῦ. ἴῸΣ 
Τ᾿ Τόσα, Ὑ1Ρ., πη. 298, 



810 ἘΕΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [10---Ἰ 8. 
Ὰ ’ὔ » “ Ἁ γῶν ὕὔ, 4 1. Ὁ, Ἀ 

καὶ Σεύθης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ 
ἀποστερεῖ τὸν μισθόν: 10. ὥςτε ὅ γε πρῶτος λέγων 
᾿] Ἁ , » κ » , Ἀ ’ 

ἐγὼ μέν, εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσθέντα, καὶ δόντα 
δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἄν ὃ μοι 
δοκῶ ἔχειν, καὶ οὐδὲν ἔτι τοῖς πεπονημένοις ἄχθεσθαι. 

Μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ ἄλλος. ᾿Εκ 
δὲ τούτου Ἐενοφῶν ἔλεξεν ὧδε" 

11. ᾿Αλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προς- 
δοκᾶν δεῖ, ὁπότε γε καὶ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ 

΄ , 2 “ “ ΄ Ἁ 

πλείστην προθυμίαν ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ 
ς “ ,ὔ 9 ’ ΄ “ Ν ὑμᾶς παρεσχημένος. ᾿Απετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε 
ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν Δία, οὔτοι πυνθανόμενος ὑμᾶς εὖ 

͵7 2 σι ᾽ ΄ 2 ᾽ Υ̓͂ Φ « 

πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἰναῖ, ὡς 

ὠφελήσων, εἴ τι δυναίμην. 13. ᾿Επεὶ δὲ ἦλθον, Σ᾿ εύθου 

τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ πέμποντος καὶ 
πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμε ὑμᾶς πρὸς 
αὐτὸν ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς 

᾽ Ἦν Ὁ -“ 3 ’ Φ » ὋΝ »’ Ἂ ’ὔ ᾽ 

αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε" ἦγον: δὲ ὅθεν ὠόμην τάχιστ 
ἂν ὑμᾶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβῆναι. Ταῦτα γὰρ καὶ βέλ- 
τιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι, καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. 
18. ᾿Επεὶ δ᾽ ᾿Αρίσταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε 
διαπλεῖν ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς δήπου ἦν, συνέλεξα 
ς “ σ Ὁ Ἁ -“ ᾿ 

ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα ὅ τι χρὴ ποιεῖν. 14. 

Οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν ᾿Αριστάρχου ἐπιτάττοντος 
'ν Ζ. συ ᾽ ἘῈ α ’ 5. ’ Χ Ψ 

ὑμῖν εἰς Χεῤῥόνησον πορεύεσθαι, ἀκούοντες δὲ Σ᾿ εύθου 

πείθοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσθαι, πάντες μὲν ἐλέγετε 
σὺν Σεύθη ἰέναι, πάντες δ᾽ ἐψηφίσασθε ταῦτα. ΤῚ 
οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκησα, ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνθα πᾶσιν 
ὑμῖν ἐδόκει; 1ὅ. Ἐπεί γε μὴν ψεύδεσθαι ἤρξατι 

(ὦ Υ͂Ψ. τὶ. 1. () ΠΙ. ἢ. 2. (6) ἢ. 9, 11. 
οοπογοΐῖθ. Οἵ. Επτ. Ρῃωη. 30. τὸν 10. δίκην ὧν... περιεῖλκε] Ρὰ 
ἐμὸν ὠδίνων πόνον μαστοῖς ὑφεῖτο; πἰΞπηοπέ ῸΓ 8}} ἀΐδ ἀγασσίπρ 
δἰδο Ν. Τ. 2 Οοσ. Υ. 10. δϑοαυς. 



16---90.1 18. 1. ΟΑΛΡΟΊΤ ΥἹἱ. 41] 
40 -» “ ᾽ Ν 3 -“ ᾽ ΄ 7 

Σεύθης περὶ τοῦ μισθοῦ, εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, δικαίως 
Ν ““ “Ὁ κ 

ἄν με καὶ αἰτιῷσθε καὶ μισοῖτε" εἰ δὲ πρόσθεν αὐτῷ 
[4 ,ὔ , Ἃ [οὶ ΄ ’ " 

πάντων μάλιστα φίλος ὧν νῦν πάντων διαφορώτατός 
» “ “- 

εἰμι, πῶς ἂν ἔτι δικαίως, ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σ᾽ εύθου, 
ς ᾽ ““ ᾿ Α »Μ ᾿ “ 

ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέ- 
3 ᾿ δ ρομαι; 10. ᾿Αλλ᾽ εἴποιτε ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα 

» ““ [9] “ 

ἔχοντα παρὰ Σ᾿ εύθου τεχνάζειν. Οὐκοῦν δῆλον τοῦτό 
“ » 2 Ν Ψ Ὁ Α }] . 3. ΑΚ γε, ὅτι, εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι Σ᾽ εύθης, οὐχ οὕτως ἐτέλει 

, κὺ “ -“ 

δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στεροῖτο καὶ ἄλλα ὑμῖν 
» , ᾽ 3 

ἀποτίσειεν ; ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ ἂν ἐδίδου 
΄σ ᾿] Ν ὃ Ἀ - Ὰ ᾽ ὃ , Ἃδ΄ ὦ Ν - -- 

ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλεῖον. 17. 
Εἰ ͵ὔ “ Μ " θ ὦ» ς - }] 7] ΄, 

ἐ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα 
’ ΄ Ἁ “Ὁ ᾽ 7 “ “ 

ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆσαι, 
Ν ΄ Ν “ 
ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα. 4ῆλον γὰρ ὅτι 

’ ᾽ 2 “ 

Σεύθης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καὶ 
) , ΄ ΄ Ν Ἁ “ Ἁ “Ὁ 

ἀπαιτήσει. μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν 
παν ν, 5 ὧν 3 “ - 

αὐτῷ ἐφ᾽ ἣἧ ἐδωροδόκουν. 18. ᾿Αλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ 
ἮΝ Ν ,, Ὁ" 

δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν " ὀμνύω γὰρ ὑμῖν θεοὺς ἅπαντας 
καὶ πάσα δὲ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπε Σεύθης ἔχειν" ς μηδὲ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὕπεσχετο Σ᾿ εύθης ἔχειν 

,ὔ Ν Ἁ Δ ᾽ 

πάρεστι δὲ καὶ αὐτός, καὶ ἀκούων σύνοιδέ μοι εἰ 
» “ ἠ » ΄ 

ἐπιορκῶ. 19. Ἵνα δὲ μᾶλλον θαυμάσητε, συνεπόμνυμι 
πὰ ἃ « μηδὲ ἃ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον εἰληφέναι, μὴ 

,7ὔ .] “ [4] 3, 

τοίνυν μηδ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι. 20. Καὶ τί δὴ 
ταῦτ᾽ ἐποίουν ; ̓ Ὥιμην, ὦ ἄνδρες, ὅσῳ μᾶλλον κα 

φέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν 

566 Μαίί, Ευτ. ΗἸΡΡ. 471 ; οἵ, ΠΠ1. 15. εἰ... ἐπαινω... ἄν με αἴτι- 
ᾧσθε] ϑαρροξίηρ ἐπαῦ 7 ἀο γϑαϊΐψ Ἰϊ. 25. 
ῬΓΔΙβ6 ὨΪπη, ἴῃ ἑλαξ 656, γΟΥ] ΠΊΔΥ 
[αὶυν ἀοοιβ6 τη6, ζο. “ Τ}15 Ἰοσὰϑ 
608 ταἀδγραϊ, ααἱ εἰ οατὴ ἰηα]ο. 
ΟΠΠΪπ 1 ΓΘ ροσατη [αηπιπι ἀ6 ο0Π- 
αἰοηθ δ ἀμδὶο οαγοαΐ αἴηπθ 
γογὰ οὐ πϑορββαγὶᾶ 5]{, ρΡοπὶ ἀοοδηΐ. 
(Μαῖίι. (9) 528; ΤὨΙοΥβοΙ. 328.) Ρ. 

θ. ἔξεστ. ... ἔχοντα] 7ὲ ἐ8 »ο5- 
δδίο ἐπαέ... "ἔνεστιν νΕ] ἔστιν 
Θχρθοίΐανουβ.᾿ Ρ, 

17. πράττητε] οι δααρί 7γοιι 
λέηι. Μαῖίϊ. 411, 4: ἱἰηΐ, 40, 
ἀναπρᾶξαι. 

ΒΕ ι. σόν. 



312 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [21---25. 

φίλον ποιήσεσθαι, ὁπότε δυνασθείη. ᾿Εγὼ δὲ ἅμα τε 
αὐτὸν ὁρῶ εὖ πράττοντα, καὶ γυγνώσκω δὴ αὐτοῦ τὴν 

΄, ξ Υ , Υ͂ ΝΜ ᾽ ΄ [Ὡ 

γνώμην. 21. Εἴποι δή τις ἄν: Οὔκουν αἰσχύνῃ οὕτω 

μωρῶς ἐξαπατώμενος ; Ναὶ μὰ Δία ἠσχυνόμην μέντοι, 
εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐξηπατήθην - φίλῳ δὲ ὄντι 
᾽ “ "“ ἤ δὰ νι ἂν Ὗς, [ο] 

ἐξαπατᾶν αἴσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἐξαπατᾶσθαι. 323, 

Ἐπεί, εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα 
ὑμᾶς φυλαξαμένους, ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ πρόφασιν 
δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ὑμῖν ἃ ὑπέσχετο" οὔτε “γὰρ 
}] 7 “ 50. 7 Ε , Ἁ ἠδικήσαμεν τοῦτον οὐδέν, οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ 

4 50.Χ Ἁ ΄ 590.Χ 2 Ὁ ς “ 

τούτου, οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ ὅ τι ἡμᾶς 
οὗτος παρεκάλεσεν. 38. ᾿Αλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ 4 

- ..} 

ἐνέχυρα τότε λαβεῖν, ὡς μηδ᾽ εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο 
. “ Χ “ ὌΥΨἊἝΨ ΄ Ῥ. οὖ ἱδἷ, , ΨΜ 

ἐξαπατᾶν. Πρὸς ταῦτα δὲ ἀκούσατε, ἃ ἐγὼ οὐκ ἄν 
ποτε εἶπον τούτου ἐναντίον, εἰ μή μοι παντάπασιν 
» , 5 ἴω Ξ ΕΥ̓ » » ἂν , 

ἀγνώμονες ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. 34. 

᾿Αναμνήσθητε γάρ, ἐν ποίοις τισὶν ὄντες πράγμασιν 
ἐτυγχάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον πρὸς Σεύθην. 

3 ᾿] Ἁ “ “ ᾽ “ 

Οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον προςῇῆτε πόλιν; ᾿Αρίσταρχος δ᾽ 
ὑμᾶς ὁ Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰςιέναι, ἀποκλείσας τὰς 

7 ς “ ᾿] »Μ 5 ες , ΄ δ πύλας ; ὑπαίθριοι δ᾽ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε ; μέσος δὲ 
ΓῚ “ 5 κ “ χειμὼν ἣν ; ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες τὰ 

ὦνια, σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε"; 3. ᾿Ανάγκη. 

δὲ ἦν μένειν ἐπὶ Θράκης " τριήρεις γὰρ ἐφορμοῦσαι 
(ἀ) ἢ. 8,5. (6) 1Π. 1. 20. 

21. ἠσχυνόμην “ Ῥγορτῖα ἄν τ6- δαφέξοη ἀφαϊπδέ 7γϊοπαβ. “ εἴ γε 
φαντί ον τ Ῥὺ ΟΘΥΝΙ.Ν. 5, 8)π 
ἴηῇ, νἱϊ. 40. ΤῊΘ ΟΠ 551 0η). 15 611- 
ῬὨδίϊο, δηὰ " σῖνθβ ἃ ποίίοῃ οὗ {Π6 
οογίαϊγεέμ οἵ ἴπ6 σοηβοαιοϑηΐ, 1 {Π6 
γϑϑίσι οι ἴῃ {Π6 Δρο΄ο515 (εἰ ὑπὸ 
ἅζο.) δὰ ποῖ ἱπίθγυθηβα.᾽ 26], 
858, 1. 

22. εἴ γε πρὸς] 17 Ἰπαερα ἐλογο 
ὅς (ϑι0} ἃ {πϊηρ 845) ἑαζίπρ }γ6- 

(ΞΞ 8ὲ φιιάφηι) οοπα  ἰ10 Π15 νἱπὶ 6Χ- 
(0111, ὁ. 6. γηλρὶβ ἀυθίαπῃ γα αϊέ,᾽ Κὶ. 

23. ὡς... ἐδύνατο] [πι τολϊὶοὶ 
δα86 ἦδ οομὶα (ποῖ) ἄς. Οὗ, Μαῖί. 
820; 761, 818 ; εχ. ίρ. 851. 

24. ἀγορᾷ ἐχρ.} " Ῥιηκοέτιγη οἐ σοηι- 
“ποαΐμτη φΏιογ οοαοέϊ ογαΐϊε ᾽ ὃ. 

25. ἐπὶ Θράκης] “44 ἥπεν Τῆγα- 
εἰ. Νιάθ ρφγιη. ὙἹρ. Ρ. 859. Κ, 



20 ---Ὁ1.] ΕΒ ΘΑΡΒΕΎΥΙ. 818 
» ἴω 

ἐκώλυον διαπλεῖν " εἰ δὲ μένοι τις, ἐν πολεμίᾳ εἶναι, 
Ἂ δ, 3 Ν 

ἔνθα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι, πολλοὶ δὲ πελ- 

τασταί. 30. Ἥμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἣν, ᾧ ἀθρόοι μὲν 
ὌΥ ᾿] ν ΝῚ ΄ » ΕΝ 2 ΄ “Ὁ ΄ 

ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεθα σῖτον λαμβά- 
ὼ " Ω Ν , Εν Ά 29 ᾿ νειν οὐδέν τι ἄφθονον " ὅτῳ δὲ διώκοντες ἂν ἢ ἀνδράποδα 

Ἃ ) Δ 2 ον ε “ », ἈΝ ἢ πρόβατα κατελαμβάνομεν, οὐκ ἣν ἡμῖν " οὔτε γὰρ 
ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ συνεστηκὸς κατέλα- 

» -“ Ω 2 
βον παρ᾽ ὑμῖν. 27. Εἰ οὗν, ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ ὄντων 
ὑμῶν, μηδ᾽ ὁντιναοῦν μισθὸν προςαιτήσας Σεύθην 
σύμμαχον ὑμῖν προςέλαβον, ἔχοντα καὶ ἱππέας καὶ 
πελταστάς, ὧν ὑμεῖς προςεδεῖσθε, ἢ κακῶς ἂν ἐδόκουν 
ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸΐ ὑμῶν ; 238. Τούτων γὰρ δήπου 

“ 5 “Ἢ 

κοινωνήσαντες καὶ σῖτον ἀφθονώτερον ἐν ταῖς κώμαις 

εὑρίσκετε, διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς Θρᾷκας κατὰ 
Ἃ, “ , ᾿ ΄ὔ Χ ᾽ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν, καὶ προβάτων καὶ ἀνδρα- 

πόδων μᾶλλον μετέσχετε. 29. Καὶ πολέμιον οὐκέτι 
οὐδένα ἑωρῶμεν, ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προςεγένετο " 

, ᾿ "ς ἢ δὶ γι . ᾿ ς ᾿ ἣ 
τέως δὲ θαῤῥαλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἱ πολέμιοι καὶ 
ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ, κωλύοντες μηδαμῆ κατ᾽ 
3 ,ὔ] ᾽ ͵7ὔ Ν 3 7 » Ξ 

ὀλύγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια ἀφθονώτερα 
“ ῇ νι 

ἡμᾶς πορίζεσθαι. 80. Εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν 
ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισθὸν προςε- 

, “ [ο 

τέλει τῆς ξ ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάθημα ; 
καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῆ οἴεσθε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἐᾶν 
κα - “ 

εἰναι ; 81. Νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσθε; οὐ διαχειμά- 
ΧΝ - 

σαντες μὲν ἐν ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ 

ΎΤ , 8. (6 } Ὗ. γἱ: 9. 

Οἵ. Ατη. Τιυο. 1. 57, πᾶ ΙΥ͂, ἰο γεϑοοίυθ ψοῖγ ϑἤαγο Ο7,, ἱ. 6. ἴῃ 
104. {Π6 5ηδρθ οὗ ρᾶγ, ψἜΙΟΝ (δοοογα- 

20. συνεστηκός) “1π α ὑοᾶν.᾽ ἴηρ ἰο 7Π6 Ὀαγραῖμ, Π]. 10,) γγὰβ ἴο 
ΘΡ6] τη. θ6 ταϊβθα Ὀγ {Π6 83816 οἵ {Π6 5Ρ0]]. 

28. μᾶλλον μετέσχ. ΒΥ πεῖ, ΟΥ, γν. 4. μετέσχ --- κατελάβετε 
ΠΕΡ ψοῖς (μ8 Ὀαίζου σού (φ] πε) ὥστε μετέχειν. 
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ἔχοντες τοῦτο εἴ ἢ τι ἐλάβετε παρὰ Σεύθου ; τὰ γὰρ 

τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε: καὶ ταῦταϊ πράττοντες 
οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας, οὔτε 
ζῶντας ἀπεβάλλετεξ. 852. Εἰ δέ τι καλὸν πρὸς τοὺς 

ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ βαρβά ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐκ ἀεὶ ἐκεῖ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ βαρβάρους ἐπέπρ ὑμῖν, οὐ κεῖνο 
σῶν ἔχετε, καὶ πρὸς ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προς- 

εἰλήφατε, καὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας, ἐφ᾽ οὺς 
ἐστρατεύσασθε, κρατήσαντες; ᾿Εγὼ μὲν ὑμᾶς φημὶ 
δικαίως ἂν, ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε, τούτων τοῖς θεοῖς 

΄ ἰδέ ς » θῶ Ἀ Ν Ν ὃ) ς , : χάριν εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. 38. Καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα 
“ » , Ἀ “ “ Ἀ ν τ τοιαῦτα. Αάγετε δέ, πρὸς [τῶν] θεῶν, καὶ τὰ ἐμὰ 

σκέψασθε ὡς ἔχει. ᾿Εγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῇα 
οἴκαδε, ἔπαινον μὲν ἔχων πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπο- 
ρευόμην, ἔχων δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων 
εὔκλειαν " ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ “ακεδαιμονίων - οὐ γὰρ 
ΨΜ ΝΜ ] ΄ Ἁ ς »“" ᾿ “ δὲ ᾿} ᾽ ἄν με ἔπεμπονὶ πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 84. Νῦν δὲ ἀπέρ- 
χομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους ὑφ᾽ ὑμῶν διαβεβλη- 

΄ ’ὔ Ἁ » , ς Χ ε “-“ ἃ » 

μένος, Σεύθῃ δὲ ἀπηχθημένος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον 

εὖ ποιήσας μεθ᾽ ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ 
΄ ᾽ ΄ ΄ Ε'. 4 -“ δ᾽ ς παισίν, εἰ γένοιντο, καταθήσεσθαι. 85. Ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ 

ὧν ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστα, καὶ ταῦτα πολὺ κρείτ 
τοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν πω πέ 
παυμαι ὅ τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχ 

΄ ᾿»"..» “ ᾽ ».. “ », 
γνώμην περὶ ἐμοῦ. 806. ᾿Αλλ᾽ ἔχετε μέν με, οὔὗτ' 

φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα " ἢν δὲ ποιή: 

(1) ΙΝ. νι. 10. {Π) ἡ" 8. 

ΤΌΒΥΘ ἔα ϊπβ6.᾽ 5. ϑυθβθαπδηίν ἢ 

(8) νυν. 4. Ἢ) ὙΣΖεν. 8.8. 

32, ὧν...χαλεπαίνετε] ΟΥ̓. ἃ αἴ- 
ἔογοπί οοηξίσ ἡ. ν. 24; Μία. 345. 

33. οὐ γὰρ ἄν. ΕῸΥ (οἰποτγιυϊδ 6) 
ἐλον ισοιμὰ ποΐ ἔλατο, ἄς. ΞΕΩΎ!. 
1; 32, 

34. εἰ γένοιντο] “Εχ ο΄ Ιοοο 
Δρραγοῖ Χβπορμοηῖ ππὶ (Β.ο. 400 
...93ῶ99) πεοοάστῃ οοπ]ιρεῖη 1106- 

μα ὑντο 50η8, συ ψίϊμβ δα Π οαο 
γι (ὉΥ ἃ πνἴΐ, Ῥαϊϊοδιαὶ,---ἢ 
ξουτηογ οἵ σσμοπὶ ἔ6}} δὲ ΜΙ δ ῖπθὶ 
Β.6. 862. ὉὨΐϊορ. [μδεσί. ; Ρ]ὺ 
Αρ651}. 20. 

85. ὑμῖν] “ Βίσποξαγα Ἰου]ε  ἴι 
πηαίαΐα ῬΓῸ καὶ οἷς πραγματ.᾽ Ῥ. 
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ἃ ͵ Μ “ » ͵ " σητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακανόντες ἔσεσθε 

πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ὠγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ 
σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει 
καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δὲ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια 

’ὔ Υ Ἃ Ἃ ς “Ὁ 7 [ , 

βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον " ὅπως δέ γε 
Ἢ ἃ 7 ΄ 7 κ᾿ . 4Υ̓ 4. 

μηδενὶ τῶν ᾿Ελλήνων πολέμιοι γένοισθε, πᾶν ὅσον ἐγὼ 
ἡὃ 7 Ἁ «ς -" ὃ 7 Ὦ ἃ Ἁ 

ἠδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον". 57. Καὶ γὰρ 
οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅποι ἂν 

“ « - 

ἕλησθε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Ὑμεῖς δέ, 
- ᾿ι δον 5» ζ “ ᾿ -“ » Ἁ 

ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνθα δὴ 
2 θ “ ο , δέ ΄ ς “- ς , ὃ ᾿ ἐπεθυμεῖτεο πάλαι, δέονταί τε ὑμῶν οἱ μέγιστον δυνά- 

Ἁ Χ , ς ’ δ [γ4 μενοι, μισθὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι Δακε- 
δαιμόνιοι, οἱ κράτιστοι νομιζόμενοι εἶναι, νῦν δὴ καιρὸς 
ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατακανεῖν ; 88. οὐ 
μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἣμεν, ὦ πάντων μνημονικώ- 

ΣΙ, Ἀ Ν ΄ 5 ὟΝ 3 - νΝ ΟΜΝ Ὁ ς 
τατοι" ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς 

εὐεργέτου μεμνῆσθαι ὑπισχνεῖσθες. Οὐ μέντοι ἀγνώ- 
μονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οἱ νῦν ἥκοντες ἐφ᾽ ὑμᾶς - ὥςτε, 
8 θ᾽ ιῷι 53 5. Χ ΄ “ ,ὔ "» 

ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἶναι, 
τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. 

“ μὰ 

99. Χαρμῖνος δὲ ὁ Δακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν 
οὑτωσίν " ᾿Αλλ’ ἐμοὶ μέντοι, ὦ ἄνδρες, οὐ δικαίως γε 

“- “ ᾽ Ἅ, , » Ἂ δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῳ χαλεπαίνειν " ἔχω γὰρ καὶ 
ϑ... Ν᾿ » [ο "“ ΄ }] [οὶ 2 ΄-“ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι" Σεύθης γάρ, ἐρωτῶντος ἐμοῦ 
Ν - 

καὶ ΤΠ ολυνίκου περὶ Ἐενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη, ἄλλο 
᾿ δὲ 3 ; θ " δὲ ; , μὲν οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην 

(Ὅλ ἃ. 8. (8)..1. 28, ὅτο. (ο) 1, 2 ἃμᾶ 9. 

86. κατακαν. ΑΟΥ. ΤῸΓ Ῥετί. 
(Μεαῖί. 559), ἔπϑγα θεΐπρ πὸ 2677. 
οὗ καίνω ἴπ 86. Βαϊίη. Οτ. Μᾶχ. 
- ἐν τ. μερ. κ-. παρὰ τ. μέρος] 
7 λὲβ δλαγϑ (οἵ ἀαΐν), πα δεοδίθ 
(οΥ Ὀδυοπα) λὲς 5δλαγϑ. “1 ἐυγη 
δια ουΐ οὗ ἐπγη.᾽ Ομ η. 
-- πρὸς ὑμᾶς) Οοηπέγα νο5. Ῥ.ΚΟ. 

(υοϑίγά εατιεά. Β.) 
357. ὑμεῖς δέ] (ἀπδ860}.) Οοη- 

βσιιοῖϊο κατὰ σύνεσιν, ἃ5 1ἔ ἐν νόῳ 
ἔχετε νεσα δθουΐ ἴο [ο]ϊονν, ἴη- 
βίεδα οὗ {86 τη Ρ 618. δοιεῖ. 
- πλεῖτε] οι (οΔΠ) 5411, 146 
ἌΗ Τ ἢ: 



816 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΒΙ. [40---43. 
ἔφη αὐτὸν εἶναι" διὸ καὶ χεῖρον Ῥ αὐτῷ εἶναι πρὸς 
ἡμῶν τε τῶν Δακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. 40. 
᾿Αναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Λουσιάτης, ᾿Αρκάς, 

εἶπε" Καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Δακεδαιμόνιοι, τοῦτο 
ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν 
τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἑκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ 
πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. 41. Πολυκράτης δὲ ᾿Α4θη- 
ναῖος εἶπεν ἀναστας ὑπὲρ Ξενοφῶντος " “Ορῶ γε μήν, 
ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ ᾿Ηρακλείδην ἐνταῦθα παρόντα" ὃς 
παραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν, ταῦτα 
ἀποδόμενος οὔτε Σεύθη ἀπέδωκεν οὔτε ἡμῖν τὰ γυγνό- 
μενα, ἀλλ᾽ αὐτὸς κλέψας πέπαται. ᾽ν οὖν σωφρο- 
νῶμεν, ἑξόμεθα αὐτοῦ " οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε, ἔφη, Θρᾷξ 
ἐστιν, ἀλλ᾽ “Ελλην ὧν “Ελληνας ἀδικεῖ. 

42, Ταῦτα ἀκούσας ὁ ᾿Ἡρακλειδὴης μᾶλλον ἐξεπ- 
λάγη" καὶ προςελθὼν τῷ Σεύθῃ λέγει: Ἡμεῖς ἢν 
σωφρονῶμεν, ἄπιμεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρα- 
τείας. Καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ὥχοντο, ἀπε- 
λαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 48. Καὶ ἐν- 
τεῦθεν Σεύθης πέμπει ᾿Α βροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα 
πρὸς Ξενοφῶντα, καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ 
ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας - καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ 
ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τἄλλα 

() ὃ 4. 
40. τοῦτο 5ἰαπᾶς ἴογ ἐπ6 δοοῦβ. “τρί Καρὲ δοογτυίησ ἴτοτη {Π6΄ 

οὗ σορπαῖθ βαυρβί. ταυτὴν στρατη- 588165.᾿ ΕῸΓ γενόμενον, 866 Υ. 1. 4... 
γίαν (1. ἢϊ. 15),--ἰλαΐ [815 μοῦ ]α 
Ὀ6 ψοιῦ ἤγδβέ σαπιραῖγψη α8 ΟἾΔ 
σοπογαῖ, νἱζ. ἐο οζαοί, ἄς. ΤῊΘ 
ἰηῆπ. (ἀναπρ.) 5 Ῥξ Ὁ νὰγῪ 
οὗ οροχεφοϑὶδ οὗ τοῦτο ; οἵ. 1.1. 7; 
Ψ, νὲ 2: 

41. ἀποδόμ.. ἀπέδωκ. " Ηαυϊησ 
δοἰά... ᾿ὰ5 ρμαϊά ἴῃ8 ρῥτγοοθθαβ. 
Κ. τοδᾶβς γενόμενα, οσοῃΐτα ΜΒ, 
ΤΙΘ πηρογῇ, ἀθηοῖθθ οΟη ἰπιιδη06, 

- ἐξόμεθα αὐτοῦ} Ἦγε εσἱϊ! (ΚεαΡ 
ΠοΙά οἵ, ἑ. 6.}ὺ δέίοξ ἐο λῆμα. Οἵ. 
Αὐἰβίορῃ. Ρ]αξ. 10]. 

42. μᾶλλον} δέϊιϊ ῬιοΥΘ. 
48. ἐν ἀποῤ. π.} με ϑιῆι γῆς 

οοἴαγο )μδδι:5δοέ. Οἵ. Ἡετοά. ΙΧ. 
81." κα΄ 

44. ἀναιρεῖ (5611. ὃ Ζεύς) 1ἴβ ἸῆογΘ 
ΘΟΓΏΙΊΘΗΙ 584 οὗὨἨἁ ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΙ Γ6- 
ΒΡΟη8685. Β, 
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ἃ ς ’, Ν εῚ , ΓΝ ἅ ' , 7 

ἃ ὑπέσχετος Καὶ ἐν ἀποῤῥήτῳ ποιησάμενος λέγει 
΄“ » 7 “ Β ᾽ ς 7 » 

ὅτι ἀκήκοε Πολυνίκου ὡς, εἰ ὑποχείριος ἔσται Λακε- 
δαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θίβρωνος. 44. 
᾿Επέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ Ἐενο- 

φῶντι, ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ φυλάττεσθωι δέοι. 
Ὃ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἔθυε τῷ Διὶ τῷ 

Βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ 
Σεύθῃ ἐφ᾽ οἷς Σ᾿ εύθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρα- ύθῃ ἐφ᾽ ἧς λέγει ἢ ῷ στρ 

Ἂ Χ » ὅν. 8 , τεύματι. ᾿Αναιρεῖ [δὲ] αὐτῷ ἀπιέναι. 

ΓΟ ΑΙΡΕ ΤΌΎΕΗ. 

1. ᾿Εντεῦθεν Σ᾽ εύθης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο προσ- 
,ὔ ς Δἴ) 5 - ᾿] 7 . 

ωὠτέρω" οὐ δὲ Ἕλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας ὅθεν 

ἔμελλον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ θάλατταν ἥξειν. 
Αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σ᾿ εύθου Μη- 
δοσάδῃ. 2. ρῶν οὖν ὁ Μηδοσάδης δαπανώμενα 

Ὧν δὶ 5 “- ΄ ς Ν “ ς ΄ ἴω 

τῷ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων χαλεπῶς 

ἔφερε" καὶ λαβὼν ἄνδρα ᾿Οδρύσην δυνατώτατον τῶν 
ἄνωθεν καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάκοντα 
» Ά, “ »: “ » πὰ 5 4 

ἔρχεται, καὶ προςκαλεῖται Ἐενοφῶώντα ἐκ τοῦ ᾿Εἴλλη- 

νικοῦ στρατεύματος " καὶ ὅς, λαβών τινας τῶν λο- 

χαγῶν καὶ ἄλλους τῶν ἐπιτηδείων, προςέρχεται. 8. 
Ἔνθα δὴ λέγει Μηδοσάδης - ᾿Αδικεῖτε, ὦ Ἐενοφῶν, 

Χ - 
τὰς ἡμετέρας κώμας πορθοῦντες. Προλέγομεν οὗν 
δ, δα ο , ς Χ ΓΑ δα, 6ἢ ς ΒΝ Χ 

ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σ᾽ εύθου καὶ ὅδε ὁ ἀνὴρ παρὰ Μη- 

δόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας" 
᾽ ᾿ , ᾽ ᾽ 7 οὐ ᾽ δον ταν ᾿Ξ 

εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν ποιῆτε 
κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους ἀλεξησό- 
μεθα. 

4, Ὃ δὲ Ἐενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν - ᾿Αλλὰ 
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σοὶ μὲν τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν " 
τοῦδε δ᾽ ἕνεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν᾿ εἰδῇ οἷοί τε 
ς “Ὁ 5 ᾿ - ς “ »-" «ς Ὁ ἕὰνΝ δ΄ 4 

ὑμεῖς ἐστε καὶ οἷοι ἡμεῖς. ὅ. “Ημεῖς μὲν γάρ, ἔφη, 
ἃ ς κα ,ὔ ΄ 2 , Ἶ ͵, 

πρὶν ὑμῖν φίλοι γενέσθαι, ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης 
-" ΄ [τὰ ᾿] ΄ ἃ Ἁ 524 ἢ 

τῆς χώρας ποι ἐβουλόμεθα, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορ- 

θοῦντες, ἣν δ᾽ ἐθέλοιμεν καίοντες. 6. Καὶ σὺ ὁπότε 
Ὰ δ ὧν Ψ ΄ ϑᾳῳ ἡ ᾽ ἐδ, 

πρὸς ἡμᾶς ἔλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου παρ᾽ ἡμῖν 
οὐδένα φοβούμενος τῶν πολεμίων. Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἦτε 
εἰς τήνδε τὴν χώραν, ἢ, εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειτ- 

͵ “ ᾽ ͵ 3 ͵ “ [.4 

τόνων χώρᾳ ηὐλίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις ὃ τοῖς ἵπποις. 
ες ᾿ ζο Β' -“ 

7. ᾿Επεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι ἐγένεσθε καὶ δι ἡμᾶς σὺν 
θεοῖς ἔχετε τήνδε τὴν χώραν, νῦν δὴ ἐξέλαυνετε ἡμᾶς 
ἐκ τῆςδε τῆς χώρας ἣν παρ᾽ ἡμῶν ἐχόντων κατὰ κράτος 

᾽ὔ ς Ν "ὦν ᾿'᾽ ς , » 

παρελάβετε' ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσθα, οἱ πολέμιοι οὐχ 

ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαυνειν. ὃ. Καὶ οὐχ ὅπως δῶρα 
δοὺς καὶ εὖ ποιήσας ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθες ἀξιοῖς ἡμᾶς 
» , 3 3 “ ε “Ὁ 50.Χ ἀποπέμψασϑαι, ἀλλ ἀποπορευομένους ἡμᾶς οὐδὲ κα- 
ταυλισθῆναι, ὅσον δύνασαι, ἐπιτρέπεις. 9. Καὶ ταῦτα 

ῇ, » Ἁ ᾽ . Μ ᾿ Ἁ Μ ἃ λέγων οὔτε θεοὺς αἰσχύνῃ οὔτε τόνδε τὸν ἄνδρα, ὃς 
- ΄ δὶ Ὗε “ ᾿ Σὰ , 

νῦν μέν σε ὁρᾷ πλουτοῦντα, πρὶν δὲ ἡμῖν φίλον γε- 
7, ᾿ς , Ν ͵ Ν ΄ ψς Ἢ ν νέσθαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφη- 

σθα. 10. ᾿Ατὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις ταῦτα ; ἔφη" 
5 ἈΝ »Μ 3 ἜἝΡ δ Ψ Ἀ - ς “-.- 

οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ “Μακεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς 
παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν, οὐδὲν ἐμὲ πα- 
ρακαλέσαντες Ὁ, ὦ θαυμαστότατοι, ὅπως, ὥςπερ ἀπηχ- 

θανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω καὶ χαρι- 
σαίμην νῦν ἀποδιδούς. 

(8) 11: 91. Ὁ) τὶ. 8. 

ἤ. ἐξελαύνετε] Υοιι ἅτε 70.' ἴῃ [δὐϊη ποπ ἴσο.) Οἵ. ΜΙαιέ. 628; 
αἀγιυΐϊπα α5 ουὖ. Οἷς 1. ἵν. 7. δεῖ, 7028. 

8. οὐχ ὅπως... ἀλλ᾽] ΝΝοέ ον 10. ὅπως. . . χαοισ. τοῖεγβ ἴο 
ποΐ.... ὑμέ αἰδο. ϑαϊὰ ἴο Ὀ6 8ἃη 6]- παρακαλέσαντες ' 
προ ἔογτη οὗ οὐκ ἐρῶ, ὅπως .... (85 



11---10.1} ΚΠ ΕΣ ὙΠ. 319 
-“ ᾿ 

᾿Επεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ ᾿Οδρύσης, εἶπεν " ᾿Εγὼ 
͵ μ Μ δό ὃ Ν “Ὁ “Ὁ ὃ ́ ς Ν - μέν, ὦ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς 

αἰσχύνης, ἀκούων ταῦτα. Καὶ εἰ μὲν πρόσθεν ἠπιστά- 
μην, οὐδ᾽ ἂν συνηκολούθησά σοι" καὶ νῦν ἄπειμι" 
οὐ δὲ γὰρ ἂν Μήδοκός με ὁ βασιλεὺς ἐπαινοίη, εἰ 

7 ᾿ - 

ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. 12. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς 
3 ἈΝ Ἀ ω » , Χ Ἁ ᾽ “Ὁ ς »Μ 

ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήλαυνε, καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλον 
« Α λ “ 

ἱππεῖς πλὴν τεττάρων ἢ πέντε. Ὁ δὲ Μηδοσάδης, 
Ν ΄ Ν 

ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη, ἐκέλευε τὸν 
Ξενοφῶντα καλέσαι τὼ “Δακεδαιμονίω. 13. Καὶ ὃ 

λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους προςῆχθε' τῷ Χαρμίνῳ 
καὶ τῷ Πολυνείκῳ, καὶ ἔλεξεν ὅτι καλεῖ αὐτοὺς η- 

δοσάδης προερῶν ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. 
14. Οἴομαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τῇ στρατιᾷ 

ἉἋ 2 ͵ , ᾿] Ὑ “ , Ἕ -“ 

τὸν ὀφειλόμενον μισθόν, εἰ εἴπουτε ὅτι δεδέηται ὑμῶν 
ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν ἢ παρ᾽ ἑκόντος 
Ὰ ΄ ε ΄ 
ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σεύθου" καὶ ὅτι τούτων τυχόντες 

΄ Ὰ Ἂ 7 δον δὶ ᾿ Ν Ὁ 
προθύμως [μὲν] ἂν συνέπεσθαι ὑμῖν φασί" καὶ ὅτι 

Ἁ “ - 

δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν - καὶ ὅτι ὑπέσχεσθε αὐτοῖς 
τότε ἀπιέναι, ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται. 

3 “ -π 

16. ᾿Ακούσαντες οἱ μάκωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν καὶ 
ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα" καὶ εὐθὺς ἐπο- 
ρεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. ᾿Ελθόντων 

᾿ - μτὸ 
δ᾽ ἔλεξε Χαρμῖνος - Εἰ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες, 

πρὸς ἡμᾶς λέγειν" εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν. 

16. Ὁ δὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως - ᾿Αλλ’ ἐγὼ 
Χ ΄ », Ν ΄, Χ 3 , “ } ἴω 

μὲν λέγω, ἔφη. καὶ Σεύθης τὰ αὐτά, ὅτι ἀξιοῦμεν 

τοὺς φίλους ἡμῖν γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν 

14. αὐτοῖς... στρατιῶται] “Ἀπ Ποῖα [Πδη ὑπέσχεσθε, αὐτοῖς ΤοΐεΓ- 
ὑπᾶῖ σοῦ μάνα Ῥτοτηβ6α ἐῃ6πὶ ποῦ τὶπρ ἴο {πΠ6 ΤἬγδοΙδ ἢ ΘγΟΥΒ. 
ἴο ἀδραγί {11} {Ππ6ὺ βυσοθοθα ἴῃ 10.᾽ 1ῦ. εἰ μὲν... εἰ δὲ μή] “Ζἔγοι 
5Ρ. (θ)--τῃβ ργεβ. ὑπισχνεῖσθε ἤαῦο ατγὴέ ἐο δα ..«. (ΥΥ 611), διέ, 
ΟΝ] 566 πὶ 0 Ὀ6 ΤΠΟΥῸ 51{80}]50 ἄς. ὅν. 1. 31,. 



ἅ 

3920 ἘΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙῚ. [17-:-τ22. 
σι "Ἐν Ὁ »“" “ ἈΝ ΕΥ͂ ’ ““ ΠῚ ΠΥΡΆΝ Ὁ ὑφ᾽ ὑμῶν ὅ τι γὰρ ἂν τούτους κακῶς ποιῆτε, ἡμᾶς 
Μ -“ «ες ΄ ’ » -- «ες - ,ὔ 

ἤδη ποιεῖτε" ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. 17. ᾿Ημεῖς τοίνυν, 
» ε ΄ ΠΌΒΕΙ, " ς- Ν κ 
ἐφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἄν, ὁπότε τὸν μισθὸν 

ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες " εἰ δὲ μή, ἐρ- 
χόμεθα μὲν καὶ νῦν βοηθήσοψτες τούτοις καὶ τιμω- 

ρησόμενοι ἄνδρας οἱ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους ἠδί- 
ΕΝ Χ Ἁ Ν ς - “- ΠῚ 5 , 

κησαν" ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἧτε, ἐνθένδε" 
ἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. 18. Ὃ δὲ Ξενοφῶν 
εἶπεν " ᾿Εθέλοιτε δ᾽ ἂν τούτοις, ὦ Μηδόύσαδες, ἐπιτρέ- 

ψαι, ἐπειδὴ φί λους ἔφατε εἶναι ὑμῖν, ἐν ὧν τῇ χώρᾳ 

ἐσμέν, ὁπότερα ἂν ψηφίσωνται, εἴϑ᾽ ὑμᾶς προςῆκεν 
ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴθ᾽ ἡμᾶς; 19. Ὃ δὲ ταῦτα 

1 ᾽ » 2 . Ἁ , Ἁ Ε] Ν μὲν οὐκ ἔφη ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ 
ἐλθεῖν τὼ Λάκωνε παρὰ Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, 

᾿ » Ἃ Ἂ “- » Ἂ ’ »- 

καὶ οἴεσθαι ἂν Σεύθην πεῖσαι" εἰ δὲ μή, Ἐξενο- 
φῶντα σὺν αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισ- 
χνεῖτο " ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ καίειν. 30. ᾿Εντεῦθεν 
πέμπουσι τὸν Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἐδόκουν 
ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ἋὋὉ δὲ ἐλθὼν λέγει πρὸς τὸν 
Σεύθην" 

21. Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σεύθη, πάρειμι, ἀλ 

διδάξων, ἢν δύνωμαι. ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχθέσθης ὅτι 
ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν σε προθύμως ἃ ὑπέσ. 
χου αὐτοῖς " σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιζον σύ 

5 » ω “Δ 2 ΄ Ἢ » -" 

φορον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. 32 
Πρῶτον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς θεοὺς εἰς τὸ φανερό 
σε τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε βασιλέα σε ἐποί 

17. ὁπότε... ἔχοιεν) Δ.5. δοθῆ α8 19. μάλιστα μὲν] “ Ομοᾶ ὁ» 
ΘΥΟΥ͂ (ϑαρροείηρ ἴΠπ6 Υ ΘυῸΥ 60) φεί. γιμηι ζογοί." Κ'. 
ὈΥΤΗΣῊ: 90. -π- οἴεσθαι) “Ῥεπάοί Ὁ ἔφη 
-- ἐνθένδε] (ἀφ᾽ ὑμῶν. Κα.) ταί ῃογ, ογδίϊοῃἹβ 56 116 ρείθηο. Η. 

7γονι ἐλὶς αἰεί γιοί. 22. εἰς τὸ φαν.} Ῥίασρα ψοτι 
18. προΞτῆκεν}] [15 ΤῸΓ προξήκει, α δσοπδρίσμοις μοδίξϊοη. Οἵ, 

Αἰ οῦ. ΤΒοΙηδ5 Μδρ. ΨΙΠΠ. νἱι. 28 ; Αραδ. υ. 6. 



28---27.] ΒΟΥ͂Σ. ΘΑΡΌΤ ὙἹ1]. 932] 
ἴω , ᾿ ὦ ἴω » , [4 Ρ} 

σαν πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν ἀνθρώπων : ὥςτε οὐχ 
, “ 4 » » Ν ν » 

οἷόν τέ σοι λανθάνειν, οὔτε ἤν τι καλὸν οὔτε ἤν τι 
"1 Ἁ ’ὔ , Ἁ » ᾽ Ν “ 

αἰσχρὸν ποιήσῃς. 323. Τοιούτῳ δὲ ὄντε ἀνδρὶ μέγα 

μέν μοι ἐδόκει εἶναι μὴ δοκεῖν ἀχαρίστως ἀποπέμψα- 
σθαι ἄνδρας εὐεργέτας, μέγα δέ, εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξα- 

, “ 

κιςχιλίων ἀνθρώπων " τὸ δὲ μέγιστον, μηδαμῶς ἄπισ- 
“ ς “ 

τον σαυτὸν καταστῆσαι ὅ τι λέγοις. 24. “Ορῶ γὰρ 

τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους 
᾿ ᾿ “ Δ ᾿] Ἃ Χ Φ 

τοὺς λόγους πλανωμένους - οἱ δ᾽ ἂν φανεροὶ ὦσιν 
53 Γ, Ρ “Ἁ ’ ..- , », 7ὔ 

ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἱ λόγοι, ἤν τι δέωνται, 
οὐδὲν μεῖον δύνανται ἀνύσασθαι ἢ ἄλλων ἡ βία: ἤν 

,ὔ ΄, 

τέ τινας σωφρονίζειν ὁ βούλωνται, γυγνώσκω τὰς τούτων 
ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονιζούσας ἢ ἄλλων τὰς ἤδη κο- 
λάσεις " ἤν τέ τῷ τι ὑπισχνῶνται οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, 
οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ οἱ ἄλλοι παραχρῆμα 

"», ᾽ 

διδόντες. 2. ᾿Αναμνήσθητι δὲ καὶ σύ, τί προτελέσας 
ἡμῖν συμμάχους ἡμᾶς ἔλαβες. ΟἾἷἶδ᾽ ὅτι οὐδέν - ἀλλὰ 
πιστευθεὶς ἀληθεύσειν ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους 

, 

ἀνθρώπους συστρατεύσασθαί τε καὶ κατεργάσασθαι 
σοι ἀρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλαντων, ὅσα 

οἴονται δεῖν οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλα- 
7ὔἷ “ ἴω “-“ 

σίων. 26. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον, τὸ πιστεύεσθαι 
Χ ᾿ ΕἾ σε, τὸ καὶ τὴν βασιλείαν σοι κατεργασάμενον, τού- 
“ ,ὔ ς ἍΝ, "“" 7 Ὑ των τῶν χρημάτων [ὑπὸ σοῦ] πιπράσκεται. 27. Ἴθι 

Ἁ » 7 ω “ δὴ ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε καταπράξασθαι 
ἃ “. 7 » » Ἁ Ἢ 5 5Ὁ) ὦ ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. ᾿Εγὼ μὲν εὖ οἷδ᾽ ὅτι 

» “-“ - 

ηὔξω ἄν, τὰ νῦν πεπραγμένα σοι μᾶλλον καταπραχ- 
(Ὁ) ΥἹ. ἱ. 28. 

24. πλανωμένους ἅς. Αγ ἰἸοέ Οἵ. Μοηκ. ΗΐρροΙ. 196; ἄτῃ. α.}. 
»α85 α υαῖη, εὐϊέλοιέ ἐπϊμοηοθ 20. 
απὰ τοἱέμονέ γοεροοί. 2. οἵδ᾽ ὅτι] Μ55.; οἷσθ᾽ ἰι5 Μυ- 
- τὰς ἤδη κολ.} Τὴθ ἱγιριοαϊαέο τοῖαβ᾽ σομ]θοίατθ. (Β. ὑγδηβ]αίεβ 

»ιηϊδληηθηίβ. ὃ. σοιηραῦοβ τὴν {με Μ55. τϑδαϊηρ “ἸΟῊ τγα 88 σ ΟῚ 
ἤδη χάριν. Τ)εη). δα Ατὶξί. Ρ. Θ04. δο ῦβ,ττβο νἱδὶ ἸΘ᾿ τυ εἶβ8, μι ομ 5.) 

Υ 



3522 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. [28---81. 

θῆναι ἢ πολλαπλάσια τούτων τῶν χρηματων γενέσθαι. 
28. ᾿Εμοὶ τοίνυν μεῖζον βλάβος καὶ αἴσχιον δοκεῖ 
εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ λαβεῖν, 
ὅσῳ περ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι 
ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι" καὶ ὅσῳ λυπηρότερον ἐκ 
βασιλέως ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. 
29, Οὐκοῦν ἐπίσταμαι μὲν ὅτι οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι 
γενόμενοι οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσθησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχε- 

᾽ » » ΄ Ἁ Ὁ 5 “- “ἍἋ ΄ σθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν πάλιν 
ΗΥ̓͂ , θ , » , Ρ] Ἁ , ΄ , ἐλεύθεροι γίγνεσθαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι. 
90. Ποτέρως οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς 

Ν - Ν Ἀ , ᾽ ς »“ Ἃ καὶ σωφρονεῖν τὰ πρὸς σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρα- 
, 7 ω » ᾽ τιώτας οὕτω διακειμένους ὡς νῦν τε μενοντας ἄν, εἰ σὺ 

κελεύοις, αὖθίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους 
,ὔ Ἀ - » ΄ ἈΝ » 3, Ἁ 

τε τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ 
Μ «ε , ΄, , ΕΥ̓ ᾽ 

ἄν σοι, ὁπότε βούλοιο, παραγενέσθαι---ἢ εἰ καταδο- 
4 ἄ...Ὁ ΩΝ ες ἴω » Ε ’ὔ 5 

ξάσειαν μήτ᾽ ἂν ἄλλους σοι ἐλθεῖν δι’ ἀπιστίαν ἐκ 
ω “ ΄ - ΄ 

τῶν νῦν γεγενημένων, τούτους τε αὐτοῖς εὐνουστέρους 
εἶναι ἢ σοί; 581. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ πλήθει γε ἡμῶν 
λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. 

» “- ω ΄ Οὔκουν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ ὁ λάβωσι προστά- 
-“ ε Ἁ “ » 

τας αὑτῶν τινας τούτων οἱ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδι- 
- , , 

κεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας τοὺς Λακεδαιμονίους ; 
“ “ , ἐὰν μὲν οὖν οἱ στρατιῶται ὑπισχνῶνταν προθυμότερον 

“ 5. ἴον “ 5 

αὐτοῖς συστρατεύεσθαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀνα- 

(4) 1Υ͂. 1. 6. 

28. ἀρχὴν] Αἱ αἰἷϊ. Οἵ. Ηδχτι. 
Απιὶρ. 92. 

29. φιλίᾳ τῇ σῇ} “ἘτϊοπάΞηρ 
7ον ψοιι.᾽ Οομρ. {πιΞ οὐ͵οοέϊυο 
36 οὗ {Π6 Ῥγοποῦὰπ στ {Παὶ οἵ 
{πὸ ἀδροπάδπὲ ρθη. (ἸΥ. ν. 18.) 

80. ποτέρω5)] {πτρλίοῖ οαδ6.. 
ους -.. παραγένεσθαι ἀ6- 

- καταδοξάσ. “ δ πιξέγατη Ορὶ- 
πἰοηθῖα Βᾶθογα.᾽ Ρ. ( Οἱ, 1. Ηἱ 
8:) 
--- τούτους] 561}. ἐλο Ογοοῖϑ. 
31. ἀναπράξ.] “Δα [μ,866 

τη πΐο5 τοίθσεπάμμμ.᾽ 85. 



82---38.] 118. Υ11. ΟΑΡΌΤ ΥἹὯΙ. 323 

πράξωσιν, οἱ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρα- 
τιᾶς συναινέσουσιν αὐτοῖς ταῦτα. 32. “Ὅτι γε μὴν οἱ 
ὑπό σοι Θρᾷκες γενόμενοι πολὺ ἂν προθυμότερον ἴοιεν 
ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐκ ἄδηλον " σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος 
δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, κρατουμένου δὲ σοῦ ἐλευθερία. 
88. Εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς 
σῆς οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ κακῶν μᾶλλον 
αὐτὴν εἶναι, εἰ αὐτοὶ οἱ στρατιῶται, ἀπολαβόντες ἃ 
ἐγκαλοῦσιν, εἰρήνην καταλυπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοί 

τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ, σύ τε ἄλλους πειρῷο πλέονας 

τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσθαι, δεομένους τῶν 
᾽ ’ ᾿ 3 ΄ὔ Ν , ΕΝ -“ 

ἐπιτηδείων ; 84. ᾿Αργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλεῖον 
᾿ , » ͵7ὔ Ν οἱ , » ,ὔ Ἃ » 

ἀναλωθείη, εἰ τούτοις τὸ ὀφειλόμενον ἀποδοθείη ἢ εἰ 
ταῦτά τε ἴσοι] ὀφείλοιντο ὃ ἄλλους τε κρείττονας [τού- 

“ "» ᾿] 

των] δέοι σε μισθοῦσθαι ; 8ὅ. ᾿Αλλὰ γὰρ Ἡρακλείδῃ, 
δ Ἁ ε Ἄν Ὁ , ͵7 “ “ Ἁ » ͵7 

ὡς πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ τοῦτο δοκεῖ τὸ ἀργύριον 
ἢ 3 Χ ΄ ,ὔ 3 " - Ἀ 

εἶνα. Ἢ μὴν πολύ γέ ἐστιν ἔλαττον νῦν σοι καὶ 

λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἤ, πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν πρός 
᾿ , ΄ Ξ Ἢ ᾿] . » ΄ 

σε, τὸ δέκατον τούτου μέρος. 806. Οὐ γὰρ ἀριθμός 
Ρ᾽ «ς Έ ς 7] Ἁ ᾿ ᾿ Ἁ Ὺ , » ᾿ ς ὃ , 

ἐστιν ὁΐ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλύγον, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις 
“ » 4 Ά , Ν Χ “ ς τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ λαμβάνοντος. Σοὶ δὲ νῦν ἡ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν πρόςοδος πλείων ἔσται ἢ ἔμπροσθεν τὰ 
; Γι ἃ 3 , ο Ἁ Γ᾿ ' Ψ᾽ 

παρόντα πάντα ἃ ἐκέκτησο. 357. ᾿Εγὼ μέν, ὦ Σ᾿ εύθη, 

ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου προενοούμην, ὅπως σύ τε 
, ἃν υ - ἴω 

ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγαθῶν, ἐγώ 
τε μὴ διαφθαρείην ἐν τῇ στρατιᾷ. 88. Εὖ γὰρ ἴσθι 
ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι 
δυνηθείην σὺν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ, οὔτ᾽ ἄνξ, εἴ σοι 
πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸὲξ ἂν γενοίμην. 

(6) 1. νἱῖ. 20. (ὃ ΠΙ. 1, 42. (6) Π.. ν. 20. 

38. ἃ ἐγκαλ.] “ Ἔγκαλ. 46 Οτεάϊ- Ἰπάϊοα ἀϊοϊξαν. ΟΥ, Ὠειηοβίῃ. ΟΣ 
ἴοτε ἀδθϊΐιτα τοροβοθηΐθα οογᾶῃ ἀραΐον, Ρ. 900.᾽ 5. 
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»Ὶ ᾿ 

Οὕτω γὰρ πρὸς ἐμὲ ἡ στρατιὰ διάκειται. 89. Καΐτοι 
αὐτόν σε μάρτυρα σὺν [τοῖς] θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι 
ὅτε οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδέν, 
οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐκείνων, οὔτε ἃ 
“ΩΝ ᾽ ΄ ν ΄ ᾿ 
ὑπέσχου μοι ἀπήτησα. 40. Ομνυμι δέ σοι μηδὲ 
ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται 

ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν. Αἰσχρὸν γὰρ 
φ ἢ Ν Ἅ, 3 Ν ἊΝ “- θ ᾿ δ᾽ Ε] ΄ -“ ἣν ἢ τὰ μὲν ἐμὰ διαπεπρᾶχθαι, τὰ δ᾽ ἐκείνων περιιδεῖν 
[ἐμὲ] κακῶς ἔχοντα, ἄλλως τε καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ 
ἐκείνων. 41. Καίτοι γε Ἡρακλείδῃ λῆρος πάντα 
δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου " 
ἐγὼ δέ, ὦ Σεύθη, οὐδὲν νομίζω ἀνδρί, ἄλλως τε καὶ 
ἄρχοντι, κάλλιον εἶναι εατῆμα οὐδὲ λαμπρότερον ἀρετῆς 
καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. 42. Ὃ γὰρ ταῦτα 
ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, πλουτεῖ δὲ καὶ 
ἄλλων βουλομένων γενέσθαι" καὶ εὖ μὲν πρώττων 
» ἤ νΝ ΄ “Ὁ » ΄ 

ἔχει τους συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπανί- 
ζει τῶν βοηθησόντων. 48. ᾿Αλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν 

Φ. ἐσσι ») ΄ [τ 3 “ “ , 9 

ἐμῶν ἔργων κατέμαθες, ὅτι σοι ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἦν, 
μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ 
τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγους πάντως κατανόησον" παρ- 
ῆσθα γὰρ καὶ ἤκουες ἃ ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ βουλό- 
μενοι. 44. Κατηγόρουν μὲν γάρ μου πρὸς Δακεδαύ- 

μονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ Δακεδαιμο- 
νίους " αὐτοὶ δ᾽ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλοι 
-“ ἣν Ν [ο », ἱ Ἃ ὦ ἈΝ “ » ηυ ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν " ἔφασαν 

᾿ “ Μ Ν ἴω » “ Ν “ με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. 48. Καίτοι τὰ δῶ 

(Ὁ) τ. 21. ὦ 1. τῇ. 18: 

39, ἐπὶ τοῖς στρατ. ΕῸΡ ἐΐλε ποριῖπθ τοϊῃὶ ἀδίαμα. 58.) 
εοϊάίογς, ὶ. 6. ἴο δϑομῦρ {Π6ῚΓ 56᾽- Τῆῦο. ΠΠ. 42. 
υἱοθβ, ἃηα βδουϊῆσα (ΠΘῚΓ ᾿πτογοϑίβ 40. περιιδεῖν] Οὗ. Μαΐέ. 550.. 
ἴο γουγβ. 80 Κι. Πμθοπο]., Μη ϊέμηα Ατῆ. α. Ρ. 331,5. 70 οὔυενὶ 

οαιιδά, Μαῖϊ. 585, β. (Μιεέμηε [μδ δν}} οοπαϊίοη οὗ {61 αὔξαῖγ5 
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ταῦτα πότερον οἴει αὐτούς, κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας 

μοι πρός σε, αἰτιᾶσθαί με ἔχειν παρά σου, ἢ προθυμίαν 
Ἁ , Υ͂ Ὁ :] Ν Χ 5 

πολλὴν περί σε κατανοήσαντας ; 40. ᾿Εγὼ μὲν οἶμαι 

πάντας ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀποδείκνυσθαι 
4 [2 

τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. Σὺ δέ, πρὶν 
μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμέ, ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ 
φωνῇ καὶ ξενίοις, καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ 
ἐνεπίμπιλασο" ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ 
γεγένησαι, ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην, μέγιστος, νῦν οὕτω με 
ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμᾷς περιορᾶν ; 
47. ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω, καὶ 

Ἁ ͵ 7 ᾿ ᾽ , [4 ᾽ Ἁ ᾽ “ 

τὸν χρόνον διδάξειν σε, καὶ αὐτόν γέ σε οὐχὶ ἀνέξεσθαι 
τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦν- 
τας. Δέομαι οὖν σου, ὅταν ἀποδιδῷς, προθυμεῖσθαι 
ἐμὲ. παρὰ τοῖς στρατιώταις τοιοῦτον ποιῆσαι Ἐ οἷόν περ 

λ , 

καὶ παρέλαβες. 

48, ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ 
[ω Ἁ ΄ ᾽ , Ἁ “ εἾ ’ὔ 

τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν" καὶ πάντες 
ες ͵ “ ς ΄ 53 ε Χ ΄ 

Ἡρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι" ᾿Εγὼ γάρ, 
9 Ε “ ’ Ρ] “ » ,ὔ ἔφη, οὔτε διενοήθην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. 
49. ᾿Εντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ Ἐενοφῶν " ᾿Επεὶ τοίνυν 
διανοῇ ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι δι’ ἐμοῦ ἀποδοῦ- 
ναί, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ 

-“ “ Ἁ Ὁ ΄ »} ͵ » ς ᾽ 

στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρός σε ἀφικόμεθα. ὅ0. Ὃ ὃ 
5 ᾽ Ν » »“" " Ψ ἘΌΝ ΨὉΣ εἶπεν " ᾿Αλλὰ οὔτε τοῖς στρατιώταις ἔσῃ δι’ ἐμὲ ἀτιμό- 

τερος, ἄν τε μένης παρ᾽ ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας 
»Ἄ᾽ 3 , 7 7 » ’ Ἁ », ᾽ὔ ἔχων, ἐγώ σοι τά τε χωρία ἀποδώσω καὶ τἄλλα πάντα 

() 5 49. 
40. τολμᾷς] Τλαγο ψοῖι, '.6. 'ν Μαά. δὰ 745. 154... 

ἀοβρὶΐα οἵ οοηβοίθποα πα ρΌὈ]1ο 47. προεμ... εὐεργ.] “ὟΟ ἔγοο]ν 
οθηβαγο. Οἵ. Μοηὶς Α1ο. 284. σαη Ἰαϊὰ ουῦ {ΠΕῚΓ ΒΟΥ Ο65᾽᾿ ἃ5 Οἢ ἃ 
Ψψοῖν ὦθαγ',, ΟΥὁὨΛαυο ψοῖ ἔθ γος 7 σνεϑπΐαγθ, ἢ ὯῸ οογίαϊηΐυ οἵ το- 
Οοτηρατα αμαογὶ ἴῃ [αἰϊη. ΟΥᾶ. τηυμογαίϊοῃ. 
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ἃ ὑπεσχόμην. 51. Ὃ δὲ πάλιν εἶπε - Ταῦτα μὲν ἔχειν 
οὕτως οὐχ οἷόν τε" ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη 
ὁ Σεύθης, καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ 
μένειν ἢ ἀπιέναι. δ. Ὃ δὲ πάλιν εἶπεν - ᾿Αλλὰ τὴν 
μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ " ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε" 
ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, νόμιζε καὶ σοὶ τοῦτ 
ἀγαθὸν ἔσεσθαι. 58. ᾿Εντεῦθεν λέγει Σεύθης - ̓Αργύ- 

Ν αι ς Ὁ ᾽ 9. .Δλ ’ ᾿ Ἤ». , ριον μὲν οὐκ ἔχω ἀλλ᾽ ἢϊ μικρόν τι, καὶ τοῦτό σου δίδωμι 
τάλαντον" βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα εἰς τετρα- 

, Δ ἢ. » }] » 3, Σ κ κιςχιλία καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. Ταῦτα 
λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων ἴὰ σε ὁμήρους προς- 
λαβὼν ἄπιθι. δ4. Γεέλάσας ὁ Ἐενοφῶν εἶπεν: Ἢν 
οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτα εἰς τὸν μισθόν, τίνος τάλαντον 

΄ » Θ ᾽ ] 3 Ἁ δ Ὁ ΄ “ Φ' φήσω ἔχειν ; ἾΑρ᾽ οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικίνδυνόν μοί ἐστιν, 
ἀπιόντα γε ἄμεινον φυλάττεσθαι τοὺς πέτρους Ὁ; 
Ηκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. Τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ἔμειναν. 

δδ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο, 

καὶ τοὺς ταῦτα ἐλάσοντας συνέπεμψεν. Οἱ δὲ στρα- 
“Ὁ Χ Μ 5 ες "»΄ -“ ΝΜ Ἀ τιῶται τέως μὲν ἔλεγον ὡς ὁ Ἐενοφῶν οἴχοιτο πρὸς 

΄ ᾽ ΄, ΟἾΨΙ Ψ'Ψ... , Ἁ “Ὁ » , 

Σεύθην οἰκήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ ἀποληψόμενος " 
5 Χ } “ἃ Ἃ [4 Φ [τ ’ Ν Υ͂ ἐπεὶ δὲ [αὐτὸν ἥκοντα] εἶδον, ἥσθησάν τε καὶ προςέθεον. 
ὅθ6. Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ Πολύνικον " 
Ταῦτα, ἔφη, καὶ σέσωσται δι’ ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ καὶ 

(Ὁ ΙΓ. τὶ. 11. (τ) ἵν. 14, ἕο. (8) νἱ. 10. 

51. ἔχειν οὕτως} “ ΕἸογὶ ποπ 
»οΐοδέ, μὲ ἤζο ἰέα 86 παϑραηέ.᾽ Ἡ. 
εὐ ν (ἀφο ἰοδσα μὲ ἀάο οοπαϊέϊοηθ 
οὔέϊηποαηι, ποτὶ ποη ροίεβί.᾽ ΑΥ,) 

582. ἐπαινῶ] “1 [Πδηκ τοὺ ἔοτ,᾽ 
ΟΥ̓ “1 ἀρρυγβοϊαίθ,᾽ ---ὰ ρο]ῖθ τηοᾶβ 
οὗ ἀδοϊπῖηρ ἃ Ῥτοβ γοα Κα Π688. 
566 ὅγτῃρ. 1. 7. 

54. ἐξικνῆται] (-Ξ ἐξαρκῇ) Απ- 
ΕἸϊοὰ σοηῖθ πιρ ἰο, ιηοαηΐ ἴο.. 

- τίνος τάλ. “ Ουλιδηαηι τῖὸ 

ἑαϊοπέμηι καῦονο αΐσαηα, ἃ. 6. ουἦπ5- 
ΠΔΠῚ 6556, αθοα Βα 60, ἰαἰΘηΐ πῃ 
αἴοδᾶπι ᾿᾽ Β. 
- ᾿Αν᾽ οὐκ, ο.7 “Οποηέαπε, αὖ ἴα 
ἴρ56 αἀἸσΘθα5 ὃ 51, ρογίσεζινε τινὶ δὲ 
ἐηιηιϊηοί, ποπηθ βαΐξίιδ ογὶέ αὐιέει- 
γῆι δργέθ τὴϑ (πτϑηϊσβίθηβ Ὀδυτα 
ΑΡΒΟΒΙ646) ἴπ Ῥαίγίδηη α ἑαρταϊϑω8 
σαυονο 7 Β.---ῖ, 6. "δα τη] ἶτ65 ἢ 
τρᾶϊγα.᾽ Κὶ 
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παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν - ὑμεῖς δὲ διαθέμενοι διάδοτε 
τῇ στρατιᾷ. Οἱ μὲν οὖν, παραλαβόντες καὶ λαφυρο- 

΄ ,7ὔ 3 , εὖ Ἁ 4 
πωλας καταστήσαντες, ἐπώλουν" καὶ πολλὴν εἶχον 

αἰτίαν. δ. Ἐενοφῶν δὲ οὐ προζήει, ἀλλὰ φανερὸς ἣν 
οἴκαδε παρασκευαζόμενος" οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ 
ἐπῆκτο ᾿Αθήνῃσί περὶ φυγῆς. Προςελθόντες δὲ αὐτῷ 
6. 3 ““ 7 520. ἅ3ἷ} Ἁ » [᾿] οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδέοντο μὴ ἀπελθεῖν, 

πρὶν ἂν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη. 

327 

ΠΤ ΤῈ ΥὙΠΙ, 

1. ᾿Εντεῦθεν διέπλευσαν εἰς ἡάμψακον " καὶ ἀπαντᾷ 
τῷ Ξενοφῶντι Εὐκλείδης, μάντις Φλιάσιος, ὁ Κλεαγόρου 

υἱός, τοῦ τὰ ἐνύπνια ἐν Δυκειῳ γεγραφότος. Οὗτος 
συνήδετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτε ἐσέσωστο" καὶ ἠρώτα 

2 “ 

αὐτὸν πόσον χρυσίον ἔχοι. 2. Ὃ δ᾽ αὐτῷ ἐπομόσας 
-» « ᾿ » Ὁ ΥῊ ς- Ὰ Υ 3 , εἶπεν ἢ μὴν ἔσεσθαι μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴκαδε ἀπιόντι, 
2 Ἁ 2 ἃ Χ [4 Ἅ, 5 2 δενἷΝὼ Φ «ς εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν. ὋὉ 
᾽ ᾽ »“ ᾿ 2 Ἷ ΡῚ δ 3 ἋΨ δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. 8. ᾿Επεὶ δ᾽ ἔπεμψαν Δαμψακη- 

Χ ᾽ [ω] »: [οἷ ἃ 9 [ο 3 ͵ 

νοὶ ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἔθυε τῷ ᾿Απόλλωνι, 
ὔ Ν }] , 50.Χ Ἁ Ἄ ς - ς 

παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην" ἰδὼν δὲ τὰ ἱερεῖα ὁ 
᾽ , 53 [τς ͵ 3 [ ᾿Ν 3 , Εὐκλείδης εἶπεν ὅτι πείθοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. 

3 2 3 ἢ 
Αλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι, κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσθαι, φαίνε- 

7. πρὶν ἂν ἀπαγάγοι) ΤΠ6 
ορίαΐ. 15 ἀπ [0 ΟὈ]Ϊα. ΠΥ.» 85 δ 
ΠΤ. Ὡς 19. Ὁ τε) ΟἹ Ῥ, 307, Ὁ.; 
Ἠδτ. Ῥγοῖ, δα ΤΥδοῆ. Ρ. 8 ; 76], 
848, ὅ. ἮΑν ἰ5 οἸηϊτ6 4, 5αρ. 1. ἰϊ. 2, 

--- ἐνύπν. ἄο. Τλο ραϊπέοα ἐλο 
Τυϑαηῖδ ἴῃ, ἔθ Γψοώιηι, (ἃ αντη- 
ῃδβίπτη δὲ Αἴμθηβ, θαϑύνναγα οὗ {πὸ 
οἰ). (“ μὲ βογίρϑδὶέ [ἰγοβδ ὧδ 
δοηιηϊ5 ἴὼ ΤΠ ΘΟ." Βτοαδουβ.) 

δα 15 Τα]θοίθα μογα Ὀγ Κ. [ἃν] 
Ρ, δῃᾶ 1,. 

1. Λάμψακον] (1 αηιϑαζὶ.) ἃ εἰν 
οὗ Αβἰὰ Μίπου, οὐ {π6 Ἡθ]οβροπῦ, 
σΟ]οΟμἰζοα ἔτοτὴ ΜΙ]οἴιβ ἀπ Ῥμοοῶδ. 

2. παρεστήσατο] Οοΐ Ειο. ἴο 
δίαπα ὧν. 

ὃ. ἱερεῖα) “ Ῥγεοβϑῃηΐθτῃ ἱπορ δ π 
6Χ πη81ὰ Υἱοιϊ ται πΠ) ΘΟΠαΙ ΟΠ 6 
γαύθϑ 1ηὐ6]]οχὶϊ.᾽ Τδηρα δηᾶ Ρ, 
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ταί τι ἐμποδιον, ἐὰν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷϑδ. Συνω- 

μολόγει ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν. 4. Ὁ δὲ εἶπεν: Ἔμπό- 
διος γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ Μειλίχιός ἐστι" καὶ ἐπήρετο εἰ 
Υ Ἁ ΄ [νά 5» μ 5» δ. 5 ἐδ. οὗν ἤδη ποτὲ θύσειεν, ὥςπερ οἴκοι, ἔφη, εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν 
θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. Ὃ δ᾽ οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδή- 
μησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ. Συνεβούλευσεν οὖν 

᾽ “ , δΔιᾶ. -Ν δ᾿ ’ δ 1 5, ΝῊ 

αὐτῷ θύεσθαι καὶ ἃ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ 

βέλτιον. ὅ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Ἐενοφῶν προελθὼν εἰς 
᾿Οφρύνιον ἐθύετο καὶ ὡλοκαύτει χοίρους τῷ πατρῴῳ 

ρ ᾿ ρ φ ρς . 

όὄμῳ - καὶ ἐκαλλιέρε.. 6. Καὶ ταύ ἢ ἡμέρᾳ νόμῳ ρει. : ὺ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
“- “ -“ 3 ΄7ὔ ’ 

ἀφικνεῖται Βίτων καὶ ἅμα Εὐκλείδης χρήματα δώσον- 
τες τῷ στρατεύματι - καὶ ξενοῦνταί τε τῷ Ἐενοφῶντι, 

Ἀ “, ἃ 2 ΄ ᾽ ΄ ΄ καὶ ἵππον, ὃν ἐν μαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δα- 
ρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι’ ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι 
» “5 [4 δ, ἣν ΄ Σ ’ὔ 

ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν, 

καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν. 
7. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρωάδος, καὶ ὑπερ- 
΄ Ἁ Υ̓ 2 ΜΝ 2 - “- 

βάντες τὴν ἤΙδην εἰς "Αντανδρον ἀφικνοῦνται πρῶτον " 
3 Ἀ ΄, ’ - 5 ΄ » 

εἶτα παρὰ θάλατταν πορευόμενοι τῆς ᾿Ασίας εἰς Θήβης 
πεδίον". ὃ. ᾿Εντεῦθεν δι’ ᾿Ατραμυττίου καὶ Κερτονίου 
παρ᾽ ᾿Αταρνέα εἰς Καΐκου πεδίον ἐλθόντες Πέργαμον 
καταλαμβάνουσι τῆς Μυσίας. 

3 “- Ἁ “- »᾿ “-“ ς ψ' ᾿ Ἐνταῦθα δὴ ξενοῦται Ἐενοφῶν παρ᾽ ᾿Ελλάδι τῇ Γογ-, 

(4) ΥἼΙ. νἱ. 39. 6) 1. 5. 11. 

δηα τη. ΤΉμπο. 1. 126. 
θ. ξενοῦνται)͵ Αγ δοβριέαδὶῳ 

επέογξαϊνιεα. 
- λυσάμενοι] Ἡανΐϊη το- 

ἀορηιοά. 
8. Πέργαμον] (Βεγγτια.) ΤΊ. 

ξαΐαγα οαρὶΐα] οὗ {π6 Αἰξαϊδη Ὧν- 
ῃδϑῖν, δηα {π6 {πϊγᾷ οἵ [86 βϑύθῆ 
ΟΠ ΓΟἢ65 οὗ Αβία. ὅ66 Ῥ]ην, Υ.858ς. 

[4-8. 

4. ὁ Μειλίχ.] πὸ ΞΡ] σα θαπέ 
απὶ Ἰυβίγαϊ Ομ Ὅπ185 86 Ρυγραῦθδηΐ. 
Οὗ, Ῥαῦβδη. 11. 20. Κ. ; δαὰ Τῇυο. 
1. 126. 
-- καὶ (ἃ)7 “εμ5έ (ὙΠ 8} το. “καὶ 
δχρ!οαίν απ δβί, οὖ βρη, οἕ φοῖ- 
ἄρον. Ῥ. ς 

5. Ὀφρύν.] Α ἴονγῃ οὗ Ττοδϑβ, 
ΠΘΩΥ ΠΑΓΔΠΊ8. 
- χοίρους] Βτεδα Ὀακροά ἴῃ {Π6 

5Πδρ6 οἵ 5πῖπθ, Οἵ, Ηετοά. 11. 47, 
ϑίσαθο, ΧΠ]. 4 ; Αἴπ5. Ρ. 2350--}. 
-- Γογγύλου] Οἷὡ, Τυς. 1. 128 
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γύλου τοῦ ᾿Ερετριέως γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ Τογ- 
γύλου μητρί. 9. Αὕτη δ᾽ αὐτῷ φράζει ὅτι ᾿Ασιδάτης 
᾽ " 3 “Ὁ δί » Ἁ ΠΈέ Α “ Ὑ ο “ ᾽ 

ἐστὶν ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνὴρ Πέρσης " τοῦτον ἔφη αὐτόν, εἰ 
μὴ “ Χ ᾿ ὧς “ 3 ΄ - Ἂ 

ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν 
καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα" 
εἶναι δὲ πολλά. Ταῦτα δὲ καθηγησομένους ἔπεμψε 

, δι .. ρα ᾽ ἈΝ ᾿ , ἃ Ν , 

τὸν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ ΖΔαφναγόραν, ὃν περὶ πλείσ- 
᾿] “Ὁ " ω ς μ᾿ “ ΄ Ὄ 

του ἐποιεῖτο. 10. ἔχων οὖν ὁ Ἐενοφῶν τούτους παρ 

ἑαυτῷ ἐθύετο. Καὶ Βασίας ὁ ᾿Ηλεῖος, μάντις, παρὼν 
ν “ ΄ » ἣ ς Ἀ ΚΟΥ 7 Ἐπ 6 5 ὃν 
εἶπεν τι κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ καί οἱ ὁ ἀνὴρ 
ἽΝ ,ὔ " 7ὕ 5 ᾽ ΄ ΄ 
ἁλώσιμος εἴη. 11]. Δειπνήσας οὖν ἐπορεύετο τούς τε 
λοχαγοὺς τοὺς μάλιστα φίλους λαβὼν καὶ πιστοὺς 
γεγενημένους διὰ παντός, ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. 

νὸς Ν ᾽ “Ὁ Χ 57 ͵ ᾽ 

Συνεξέρχονται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς 
ε ΄ ς Ἁ , , [4 Ἁ “- 

ἑξακοσίους - οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν 
τὸ μέρος ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων. 

12. ᾿Επεὶ δὲ ἀφικοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν 
πέριξ ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ 
πλεῖστα ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελοῦντας, ὡς τὸν ᾿Άσι- 
ὃ Τ 9 .....Ἅ, ΄ Ἅ Ἃ 5 ἑ 

ἄτην αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. 18. Πυργομα- 
“Ὁ 2 ᾽ Ν ᾽ 50. 7 “- Ἁ ,ὔ χοῦντες δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν, 

[ὑψηλὴ γὰρ ἣν καὶ μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας 
πολλοὺς καὶ μαχίμους ἔχουσα,] διορύττειν ἐπεχείρησαν 

Ἁ ἧς ς Ἀ ““ 5 4᾽.. 4 2 Ἁ 7 τὸν πύργον. 14. Ὃ δὲ τοῖχος ἣν ἐπ᾽ ὀκτὼ πλίνθων 
, Ν Φ “Ἅ δὲ [ο] ς ΄ ὃ ὔ αὖ Χ γηΐνων τὸ εὖρος. ἽΑμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο" καὶ 

ς Ὰ “- ΄ 5 7, " ΄ 
ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, ἐπάταξεν ἔνδοθεν βουπόρῳ τις 
2 ῇ Ἄ "24 Ν “ ος  α Ἂ Ἁ ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" τὸ δὲ 

- Γοργίωνος κ. ΓΤ. ΟἿ, Ηδ]]6η. δοιιγ 86 αὐ ἐλεὶν αἱδροδαί. 
ἘΠ. 1. ὁ, 14. γηίνων] -εὐπτῶν, 11. 111. 12. 

11. βιασάμ.] Παυΐπρ 7ογοοά ὙΥ. ΟἿ. κεραμίαις πλίνθ. 111. ἴν. 7. 
ἐλδιοηιδοίσθϑ οὐὐ Ὠϊτη. - βουπόρῳ ὃβ.1 ϑϑρ᾿ῖ8 Ἰαγρα 
- τὸ μέρος] Τλοῖγ" δἤαγο (μα Θποῦρ ἴο βρ10 δ οχ. Ηετοά. 11. 
ΜΒΙΟ {656 ᾿π γα θεβ ὑγο]α το- 195, δηα Επγ. Ογο0]. 902. 
οἷν) οὔ τὐϑαϊέἢ οοπδιἀογοά α8 



390 ἘΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓Ι. [1ὅ---19. 

λοιπὸν ἐκτοξεύοντες ἐποίουν μηδὲ παριεναι ἔτι ἀσφαλὲς 
3 .Ν “-“ 

εἰναι. Ἰὅ. Κεκραγότων δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων 
» “-“ Ἷ Χ ᾿ -“ ᾽ , Ν » 

ἐκβοηθοῦσι φρουροὶ καὶ ἱππεῖς ᾿Ιταβέλισις μὲν ἔχων 
Ἁ φ “ ’ ᾿] , ὌΝ “ . , 

τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐκ Κομανίας δὲ ὁπλῖται ᾿Ασσύριοι 
καὶ Ὑρκάνιοι ἱππεῖς, καὶ οὗτοι βασιλέως μισθοφόροι, 
ς » ὃ , ΔΝ ς ἈΝ ᾿ 5 ’ 

ὡς ὀγδοήκοντα, καὶ ἄλλοι“ πελτασταὶ εἰς οκτακοσίους " 

ἄλλοι δ᾽ ἐκ Παρθενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ ̓ Απολλωνίας καὶ ἐκ 
τῶν πλησίον χωρίων καὶ ἱππεῖς. 

106. ᾿Ενταῦθα δὴ ὥρα ἣν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ 
ἄφοδος - καὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα 
Υ Ν Ν » 7 "5 3. ,ὔ δ 

ἤλαυνον καὶ τὰ ἀνδράποδα ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι" 

οὐ τοῖς χρήμασιν οὕτω προςέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ 
φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος, εἰ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν, 
καὶ οἵ τε πολέμιοι θρασύτεροι εἶεν καὶ οἱ στρατιῶται 
ἀθυμότεροι" νῦν δὲ ἀπήεσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων 
μαχούμενοι. 17. ᾿Επεὶ δὲ ἑώρα Τογγύλος ὀλύγους 
μὲν τοὺς “Ἕλληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, 
ἐξέρχεται καὶ αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν, βουλόμενος συμμετασχεῖν τοῦ ἔργου" συνε- 
βοήθει δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ ᾿Αλισάρνης καὶ Τευθρανίας 
ὁ ἀπὸ Δαμαράτου Δ. 18. Οἱ δὲ περὶ Ἐενοφῶντα, ἐπεὶ 
πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, 
πορευόμενοι κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν 
τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάϊκον ποταμόν, 

, ᾽ ᾿ ΚΥΕῪΥ ΕΣ Ν ΝΣ ἃ Ἃ 
τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. 19. ᾿Ενταῦθα καὶ ᾿4γα- 

σίας ὁ Στυμφάλιος ὁ λοχαγὸς τιτρώσκεται, τὸν παντὰ 
χρόνον μαχόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους. Καὶ διασώ- 

(0) ΣΎΝ 12. (Ὁ) ἘΠῚ 8; 

15. Κομαν.} “ βδοϑιηὴβ ἴο ᾶνσθ Ὀδοὸὴ ηποέδογ᾽β εὐἱϊὶ, 
ἃ ὩρΙρΉ θουτΙ Πρ ἔογίγ655.᾽ ὥ. 18. πρὸ τῶν τ. ΤῸ ὕζασο ἐΐα 
-- Παρθενίου] ἃ ἴον οὗ δία. αγγοῖσδ: “ἴῃ6 ΟἸΓΟΌΪΔΥ ἔΌγ πὶ νου 
ῬΗπ ὅθ, οᾶσϑ6 {Π6 Τηβ811658 0 βέγικ {Π6 

17. βίᾳ τῆς μ.] «Αἀγαϊηδέ ἠΐδ 5.16] ἃ ΘΒ] ον ἃπα ρίδποα οὔ", Ὑ. 
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᾽ 4 4 4 ἡ Ἁ , 

ἕονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια ἔχοντες καὶ πρόβατα 
ὅσον θύματα. 

Ἂ ς Ἂ 

90. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ὁ Ἐενοφῶν ἐξώγει 
νύκτωρ πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτε μακροτάτην 5 
ἔλθοι τῆς Λυδίας, εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσ- 
θαι, ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν. 21. Ὁ δὲ ᾿Ασιδάτης ἀκούσας 
“ ΄ ϑὲ 5 » Χ “ Υ "»: Ἂ Ἃ Ν ὅτι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν τεθυμένος εἴη Ἐενοφῶν καὶ παντὶ 
τῷ στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίζεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ 
Παρθένιον πόλισμα ἐχούσας. 322. ᾿Ενταῦθα οἱ περὶ 
Ξενοφῶντα συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν 
αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας, καὶ τοὺς ἵππους καὶ 

ᾧ Ἀ » ΧΝ Ὁ δ 7 «ε » , πάντα τὰ ὄντα" καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη. 
238. ἜἜπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ᾿Ἐν- 

00 ΝΥ θ Ἁ ἔξ ᾽ ͵7 6 “ , 

ταῦθα τὸν θεὸν; ἠσπάσατο ὁ Ἐενοφῶν" συνέπραττον 
Ν Ν ς δ Ν ς Χ ἃ ὡς 57 

γὰρ καὶ οἱ Δάκωνες καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι 

στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ὥςτ᾽ ἐξαίρετα λαβεῖν καὶ 
2 ἣ , Ἁ 57 -“ Ὄ Ἁ 5 Ἁ 

ἵππους καὶ ζεύγη, καὶ τἄλλα" ὥςτε ἱκανὸν εἶναι καὶ 
ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. 

24. ᾽ν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ 
Ὁ “Ὁ ὔ 

στράτευμα καὶ συμμίξας τῷ ἄλλῳ ᾿Ελληνικῷ ἐπολέμει 
Ἂς ,ὔ Χ 4 

πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. 

25. ἔάρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας, ὅσην 
ἐπήλθομεν, Λυδίας ᾿Αρτίμας" Φρυγίας ᾿Αρτακάμας " 

(6) 1Π|. ἵν. 17. 

19. πρόβατα ὅσ. θύμ. Οαΐέϊο 
οηπομῳ ἢ 7οΥ βαογίἤοοδ, (ποῦ 6 ΠΟΤ 6} 
ῸΓ Ῥγου β᾽ 05.) “ Τηπαπιη Ὑ 5ΔΟΥᾶ, 
8. 21, 1. 6. ἐπὶ τὸν ᾿Ασιδάτην.᾽ Β. 

20. ὅπως ἄς. “ΤΠπαῦ πα τηϊρηΐ 
ΤΩΔΙΌΝ 8ἃ5 ἴα ἃ5. ῬΟΒΒ1016 ἐοισαγ 8 
1, γαϊα.᾽ ΟἿ. 7ε1, 5809, 2, ἀπὰ 510. 
-- εἰς τὸ μὴ] Οἵ. Μοιι. 111. 0, 2, 

δηα Ογτ. 1. ἰν. ὅ. Κὶ. 
-- φοβεῖσθαι] ΤὴΘ Βα] 6οὐ οὗ {5 

ὙΘΙΥῸ 15 Αβιαδίββ, 

ὦ 54,5. 
21. ἐπ᾽ αὐτὸν] ΞΌΡΡΙΥ ἐπὶ τῷ 

ἰέναι ἐ. αὐ. 
- ὑπὺ... ἐχούσας] “ -- Ρογέζὲ- 

ποηΐοδ ; αἀυτὶαβ αἰοίστη.᾽ Ῥ, ΟΥ̓. 
Ηδετοά. ΙΥ. 42. 

238. ἤσπάσατο] ΟὐοἸυϊΐ, τηᾶρηὶ 
ἔδοιί, οοπίθηξαβ Γαΐ. Ζ. 5’ λαϊἰοα 
ἐλθ ψοά α5 ἠῆξδ δοηοζαρσέον. 

20, ΤῊΪΒ ΒΌΠΗΤΗΔΥΥ 15 ΘΟΠΒΙἀοΓρα 
ὈγΥ Κ. 85 δὴ οχίγδοί ἔδκθῃ ἔτῸΠὶ 
ΒΟΙΩ6 ΟΥΠΟΥ Πβύογυυ οἵ [π ΑΠΌ 8518, 



932 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. [286. 
Δυκαονίας καὶ Καππαδοκίας Μιθριδάτης: Κιλικίας 
Συέννεσις " Φοινίκης καὶ ᾿Αραβίας Δερνης - Συρίας 
καὶ ᾿Ασσυρίας Βέλεσυς: Βαβυλῶνος ἱΡωπάρας " 

Μηδείας ᾿Αρβάκας - Φασιανῶν καὶ ᾿Εσπεριτῶν Τηρί- 
βαζος. Καρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι ξ 
καὶ άκρωνες καὶ Κόλχοι καὶ ΜΜοσσύνοικοι [καὶ 
Ταόχοι] καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι" Παφλαγονίας 
Κορύλας: Βιθυνῶν Φαρνάβαζος" τῶν ἐν Εὐρώπῃ 

Θρᾳκῶν Σεύθης. 
20. ᾿Αριθμὸς δὲ συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως 

καὶ καταβάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, παρα- 
΄ , 

σώγγαι χίλιοι 
ε Ν ΄ , ΄ 
εΕΚῶΤΟν “ΠΕΡΤΉΚΟΡΤΩ πέντε, ΟσΟΤ δια 

τριςμύρια τετρακιςχίλια ἑξακόσια πεντήκοντα. Χρόνου 
πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως ἐνιαυτὸς καὶ 
τρεῖς μῆνες. 

(ὺ Υ. ν. 17. 

Δα ἱποογρογαίθα ἴθ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 
ὙΟΥΚ. [ὖ 15 ἱποοπβιβίθηῦ ἢ ἢΪ5 
δοσοιηῦ ἴῃ ΒΘΥΘΥΔΙ] ῬΑΥ ΟΌΪΥ5, πη- 
1655 γα ΒΌΡΡΟΒΘ 1 ἴο ταργδβθηΐ {Π6 
βδίγαρί 65, ἃ5 [Π6 αὐθοκβ Του πα {Π 6} 
Οἢ. Π6ΙΓ τούασῃ ἴο Αβ1ὰ ΜΙΊΠΟΥ δα υ 
{86 σαι ραῖρη ἴῃ ΤὭγδΟΘ, Δα {ἈΤΌΠΟΥ 
ἐπηδοίηθ [Π6 5 ϑαίγαρβ ἴο ὃ6 ἴῃ- 
ἰθηα64 (45 ΤοιθαΖαβ, ΙΥ͂, ἰν. 4); 
ἔογῦ [γάϊα, Ῥηγνρῖα, δπα Οδρρᾶ- 
ἀοοῖα γογα ρίνθη ἴο 7ΤἼδϑδαρογη 68 
αἴξον Ουγϑ᾽ ἀδαίῃ, (ν146 11. ν. 11], 
δα Ηδ]]οη. Π]. 1. 8.) ΜΟΥΘΟΥΕΓ, 
“οι ΟΥΘα 0116 νι ἀθὈϊοΣ ῬΠΟΘΏΙσΘη 

οἱ Αὐδθίδτῃ (1. ν. 1), τηδρηΐβ 1185 
Ἰοσοχιιη ᾿ΐογυ}}185 αἀἸβ] ποΐδβ, Θὰ - 
ἀ6πὶ ϑαΐσαραιη ὨδΌυβ86 ἢ ΝΟΘαῸΘ 
γΕΙῸ ὄντα εὖ Αβϑυσῖαὰ ἘΠΟΠΔΙ 
οἰάθῃηι ργϑίβοϊο ρδυιδβα ὑἰγδα ππ τγ. 
Θιυῖ πὲ αὖ οΥοηΐα! 5 Αὐτηθηΐα οἰἾ 5 
βδύγα 68 ΒΌΡΓΆ ΘΟΙΏΙΠΘΠΠΟΓΑῖῈΒ ἔπ6- 
ταῦ (1Π. ν. 17) δῖος ομμηΐμο πορ- 
Ἰθοΐα 6586 σϑρεγιδίαγ 3 Καὶ. ἴῃ Αὐΐῃ. 
ΒΤ: 
-- Ταόχοι] Ὁ. (Κοῖτοι, Β. Μ55.) 
20. καταβάσ.} τηδδηΐηρ ἴο Ὁ- ὴ 

ἔψογα, 85 Β0Ρ. Υ. ν΄. 4. 
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Δ ΥΓΕΝΌΊΙἊΧ. 
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ΘΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΒᾺΟΜ ΤῊΝ ΤΕΧΤ ΟΕ ΒΟΆΝΕΜΑΝΝ. 

ὕδωρ, διωγαγὼν Καὶ. 

ἘΒΛΡΙΝΟ ΑΡΟΡΤΕΡ. ΜΕΝῸῈ ΒΟΒΝΈΜΑΝΝ. 

Ι Ι 

1. 11. 10] ἐκκεκαλυμμένας ῬΡ. Ιμοηρ᾽ ἃ,Ρ,ς,4,6} ἐκκεκαθαρμένας. Ὦ. 
1. 2] τὸ μὴ καταπ. Ἰὼ 9). Ῥ. 5 τοῦ μὴ κ. Βι 

11 ἕως γε μέν, εἴ 
τε ἤδη ΟΣ ον: τς εἴτε μεν.-εἴτε δὴ. 

γν. δ᾽αἴρουσα . . οι; Ὁ,Ὁ, ἃ ὅρασαι πες ΕΛ ΟΣ 
10 στεγάσματα Ῥ: 1)0.... - [σκεπάσματα ἡ. 'Κ. Ὁ: 

τὶ. 7|ἔστιν ὅτι. .Κ.Ρ. Ὁ. Πο. α, ἃ, 6 [ἔστιν ὅτε (α, Ὁ) 
10 ἔλαβον τῆς. . Ὁ. 2)ο.ἃ, 6, ἃ; 6} ἐλάβοντο τῆς (. Κ. Ρ. 
10 ἐπὶ θανάτον ἄγ. 

Τοπρ αποίαϑ 
Ἡδετοά.111.14 ο. 8,},0,4.,.} ἐπὶ θανάτω. . Κ. Ὦ. Ρ. 

11. 1}. 12 πρὸς αὐτὸ (866 Ι 
Νοίε) εν δὲ τ . πρὸς αὐτοῦ. Ὁ. Του. 

101 ϑαΐψοτο ᾿.. 0, 120)ο. (Ὁ), ἀ ΕἾ ἐξηναίνετο. 
π  Π Χρη κεν ..... ἘΠ 0. Ἀρ0. :  χρῆήΐϊξοι, ἐν ἐ 4 }}} 

ἘΠΕῚ 2 προὐδεδώκεσαν. 5... 0... 2 προδεδώκασι. 
98] ὠφελῆσαι 190." ἃ, Ὁ, ὙΕΙ ἀνησπε τ ΚΟ ΕΡ. 

111. 18] τούτῳ μὲν αὑτῶν (Κ3)}).) 0. ἃ, ἃ τούτων τῷ μὲν 
αὐτῶν ὩΕ Ἐς 

ἶν. 2] ἐποιῆσα! . 20. ἃ, Ὁ, 6 ᾿|᾿ ἐπυιήσαντο 2.9} 
86 ᾿λύειν αὐτοὺς . . . ἃ, (03), εΪ λυσιτελεῖν αὐ- 

τοῖς ΕΣ 
γ. ὃ] καίοιεν . . αν. ἢ 0.6} καύσειεν. 
10 ἀγκύρας εἰς Σ Ὅο. 1. . .ᾳἀγκύρας, εἰς τὸ 

ὕδωρ δὲ ἀγαγὼν Ὦ. Ρ. 

ἌΧ 8, Ὁ, ο, ἃ, 6, τερτοβθῃῦ 6 ἔνε ΔΙ585. οὗὨ οὨθΥ δυῦῃογὶν οἱ οὗὨἨ βουθηΐθϑθῃ ἐμαὶ 
Βᾶγε ὑθθῃ ὈΟΠαἰοα; τῆ γ 5ἴδηᾶ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 1 ἴθι ΟΥάΘΥ οὗ νδ]αθ, θαῦ {Π6 ὕνγο ἄγϑί ἅτ ρτθ- 
Θπϊηθηΐ,--᾿ 866 Ρορρο, Ρτεξ, Ρ. χσχνυ.) 

μος. ᾿ 

ἃ Μ αύϊσ8 115 957 
Ὀ Ῥαγίβϑίπυβ . 7104] 
ς ----- . 1640 
ἃ 4 2588 
Θ Ἑτοπεηβῖβ. Ι 

-- 
Βοτῃ. Ῥορ. | Κι. 

Η. ψγαϊ. 1. 
Ἐ, Ε. Ε. 

1} ᾿ς | Η. 
Ετοη. Εἰ. Εἰ. 
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ἘΒΑΡΙΝΟΘ ΑΡΟΡΤΒΕΡ. ΜΝ". ΒΟΒΝΕΜΑΝΝ. 

θελα .- ΚΡ. Ὁο.].. . . ἐθέλοι ἂν τον 
προβαίνοντες θο.] Μ55. [|| προς β᾿ Ἐπ 
ἀπὸ τοῦ πρ. Ρ 8)ο.] Μϑ5. [δδὲ[ὃὦἔὦς π᾿ κ Ὁ. 
ἐπὶ κλίμακος Ρι. ἢ. }ο..8,0,ς,4,6|}} ἐπὶ κλίμακας. 
ὑφίστασαν. 0. ἃ, Ὀ,4, ε] ἐφίστασαν . . : 
ῥίπτουσαι Ὦ. Ὁο .«Πῥιπτοῦσαι . . ΚΕΟΡ 

ΥἱἹ. 9 π 
33 

γὶϊ. 30 

νι. 3 

7) 

“πο. -ΦοὃὸᾧᾧἝὮἝἪ 

ἀντιπαραθέοντες κ΄ -Ὁ. 0. 
. κα 

εὐπορία. . ΡΒ. Ὁ. Ιμοπρ] ἃ, Ὁ, ἃ, 6 
ὁδανενοεν. ΒΟ Τὰν Ὀ 
οἰκισθέντος. 9 ο.[] Μϑ55. 
οὐδὲ ὃ. ἘΠ ἃ, Ὁ 
πᾶλλοθ.. .,. -Ἐ ΞΡ Το. ἃ, ν, α, ἃ 
ἐκποριοῦσι. -. ΚΡ. Ὁ. ἢο Β 
ὑπισχνοῦντο. Ὦ. ἢ)ο.} 8,0,4,686 

εἴη εἰ οὕτως Ώο ᾿ 
ἔχει, ὃργ. 

τετρακισχίλιοι Π)ο. ἃ, Ὁ, ἃ, 6 
ὁπλῖται. 

τὸν αὑτοῦ λόχον Πο.] ἃ, Ὁ, ἃ 
βούλονται. -.Κ.Ρ. ἢ. Ὁο ᾿ 
ἀπέχεσθαι. . ΡῬ. Ῥ. ἢ ο.[8,}, 4,6 
σώζεσθέ Ὦ. ἢ.ο. Ξ 
ἀφίστατε ΟΡ. ΒΒ. 61} 4, Β' ἃ 
εὕροι εχ ΒΚ. ῬῸ 8).)0. Η 
Τήρου (Τήρεω, ἰῇ Κ.Ρ. “ 
Τῆας. 11. 29, δπᾶ 
Ἠετοά. ΠΥ. 80). 

πεπαύμεθα ἐπ Ἐν ΠΝ ΜΕ. 
ἀπῇα ξ 0ο.1 8, ἃ 

σωφρονεῖν ἘΠ Ὸ τ 2) 0.14, Ὁ, ἃ, 6 
Ιἱερεα . - ῬῚ ΒΤ Ὁ 

᾿Ασίας . . . 

ἀντιπορεύονται. καὶ Ῥ. 
πάρεστι σας 
ὁδοποιονμένη. 
οἰκισθέντι . . 
οὐδὲ οἱ. Τιοηρ;. Ἔοΐ Ἔ 
πολὺ (ε). 
ἐξευποριοῦσι (α, Ὁ, ἃ, 6.) 
ἐπαγγέλυοιντο. Κ. Ρ. 
εἴη, εἰ οὕτως 

ἔχοι" ὡς ὀργ. 
τετρ.. καὶ πεν- 
τακόσιοι, ὅπλ. Κ. Ὦ. Ρ. 

τὸ αὖιλάχος . Ὦ.Ρ. 
βούλοιτο (8). 
ἀποσχέσθι . Κ. 
σώζοισθέ (ἃ 3 Ὁ, 4). Κ. Ρ. 
ἀφιστᾶτε. 
εὖ 
απ βας ΠῚ ἃ) Ὁ. Ποηρ 

ἘΕῬ' 
 κὦ 

, Φ 

πεπάμεθα . . Κ. 
ἀπῆρα 3 ΤῸ: 
φροῤεῖν οὐ ΙΟ 
ἱερὰ. 3 
Λυδίας 1 ,Ῥ᾿ 

Ν ἫΝ 
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σΕΟΟΘΠΝΑΡΗΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΝ. 
-.:.8.....ὦὕ 

ΒΑΒΥΓΟΝΙΑ. 

ΜΑΙ, ΟΕ ΜΕΏΙΔΑ.--- ΟΥ̓ .,35.---Τ[ἘΈ ΝΟΗ.-ΟΑΝ ΑΙ ,8, 

81, Νοῦ {Π6 Ἰοαϑύ γϑιμάγκδῦ]6 οὗ [ΠῸ ἀἸΒοου  υΊ65, π ΒΙΟἢ οἵἉ Ἰαΐθ γθᾶΓ5 
Πᾶνα τηδυκοα [Π6 Ῥγορτοβ8 οἵ σϑορυδαρμῖοαὶ ἱπααίγν ἴῃ (Π18 τηοϑύ ἰη- 
τογοϑπρ----ἰλαΐ, {111 οἵ Ἰαΐ6, ἀποχρ]οτθα---τορίοη, 15 {Π6 δούιδ] οχἰβίθ ποθ 
αὖ {π6 Ῥγϑβϑθηὺ (τὴ οἵ δὴ ἃποϊθηῦ νγ8}} βιγθίο!ηρ ΔΟΙΌΒΒ Μί68ορο- 
ἰαιηϊα αὖ {π6 ποδᾶ οἵ {π6 Βδθυ]οηίαῃ ρμἱαῖη. Με. ἤοββ, γῆ. ἢγβὲὺ 
Θχδιηϊηθα ἰὉ αὐ 105 δαβίογῃ [θυτϊηῖι5, ἴῃ 1830, ἀοβουῖθοβ Ὁ ἀπᾶου (ῃ6 
πδιης Κλαϊά (ον 5444) Νιὲπιγίά (ΝΥ 411 οὐ Ἐπ θαμκτηθηῦ οἵ ΝΙμαγο )--- 
ἃ5 ἃ βἰταϊρῃν ννγ8}} 20 ἰοηφ ραο68 ἐλέολῥ, θὰ ἔτοιη 858 ο 40 ἔβεΐ ὨΙρἢ,, 
ΤυΠηΐηρ ὃ, Κι Ὑ, ἘΝ. ἃ8 [Ὁ ἃβ {Π6 ογα οουἹὰ γϑδοὴ, 9 ἔτο που 68 
ο81164 Παριοϊαὴ (Βι δῖσταῃ, Αἴηβνν, Ρ. 81--2,}ὺ ου. πὸ ἘπρΡὨγαΐθβ, ΒΟΙη 6 
ΒΟῸΓΒ ον Ἐδ] ]Δ}.---Ἴ 6 δαβύθυη δχίγθη} }ν νὰ θ1]0 οἵ {Π6 ϑδηιαϊ 
»οδδι[ο8 Γ᾽ ἐδ εοτηΐγῳ, οοηιοηίθα τὐϊέδ ἰέηιο 975) ψγοαΐ ἑοπαοϊέψ, Ὀὰΐ 
Τα ΠΟΥ 1η]απα, Πἷβ Βεανη ριϊα65 [014 Ὠΐπη, “ ἐξ τσας ὀιὶἐέ 07, ὑγιεῖ, ἐπα 
ἴῃ ΒΟΤῚ6 ῬΙδο65 ΤΟΥ ἀΟὐ 166] τυϊτὰ {Πη6 ἀοδβοσγί,---ηα νγὰβ Ὀ}1ΠῸ ὈΥῪ 
Νιηγοᾶ ἴο Κορ οὐ {π6 ρβορὶθ οἵ Νίπουθῃ, ἢ μοτη 6 πα 8 
᾿πΡ] Δ 8016 [επα.᾽---ΦΟυγΠ] οὗ Ἀ. αδορτ. 5. ἰχ. Ρ. 4406. Τῦ νγὰβ δυσί ΠῈ 
Θχδιηϊηθα Ὀν Οδρί. Τυ πο, δηα 18 δαβύθγῃ δα γυηϊίν ἀθίθυτηϊπθα ἴο Ὀ6 
ἴῃ 1αὐ. 8340 8' 307, δῃὰ Ἰοπρ. 21΄ 580“ Ὗ. οἵ Βαρμάδαά. (1014. Ρ. 472.) 

δ. 2, ΤῊ ΙΔοπεν οὗ {118 νν8}} τυ ΧΟΠΟΡ ΠΟ 5 αὶ οἵ ΜΜοάϊα ντὰβ 
Δϑϑυτηθα ὈΥ {Π6 ΘΧΡΙΟΤΟΙΒ δ  Πν, θαΐ τυ βίστοπρ στουπα οὗ ργοθὈ]Πΐγ. 
Οἵ [Π8 ρστϑαῦ δηϊυϊν οἵ π6 5΄4αα Νιτησύια ὑπ γα οὰπ Ὀ6 ΠΟ 4αΘϑΠ0Ὲ ; 
τοοογα οὗἉ 1{5 οΟΥ̓ρΊη {Π6Γ6 15 ΠΟΠ6, Ἔχοθρύ 1008] ἰγδα! το ἀβϑιρπηρ 1 ἴο 
Νισοα. Οπἡ {π6 οΟΥΠΟΥ παπᾶ, [π6 οοηέϊπιιο οαϊβδέοθποο οὗ ἃ ν8}} 
(οοΥταβροπαϊηρ ἰο {π6 ἤἤθαϊαη) ἔγοτα ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 8 ρα ἀούγῃι [0 ΘΟΙ- 
Ῥαγδαίνου σϑοθηῦ {ἰπη65 15 αἰζοβίθα ὈΥ ἃ οπαΐη οἵ ϑβοαίζογθα ποίϊοθβ 
ἴῃ Ἰαΐθυ Ὑυσιίουβ. ϑΌΟἢ ἃ γγ8]} 1 τηθπίϊοπθα Ὀν Εγαϊοβίμθηββ (ἴῃ [Π6 
{π|γὰ σΘη ΤΥ Β.0., αυοίοα ὈΥ ϑίταθο [1.] ἂπᾶ ΧΙ. 14), ἃ5 τὸ τὴς 
Σεμιράμιδος διατείχισμα, πανίπρ' [5 ΘαδέθγΉ, ΤΘΥΤΉΪΠτ5 δὲ ΟΥ̓́ΠΘΆΥ Ορῖδ. 
Αραΐπ, 15 τοοϑέργη, ὈΘΥΓΆΪΠτι5 σγὰ5 ποίοοα (1 ἃ βἴαΐθ οἵ στι]η) ὈΥ͂ ΑΠΊΠ. 
ΜδγοθΠπὰ5 (80 Α.}.) αὖ Μαοοργαοία οα ἴπ6 ΕῸΡΗταΐοβ, πθᾶν {π6 μοδα 

(Ὁ) Οοτγγοϑροπαϊηρ, ἴῃ 18 ΕΠΟΥΓΠΊΟΙΙΒ5 
Ὀγραάτη, τ 1Π6 νν8}}15 οὔ ΒεΌυ]οῃ, 
(Ηδιοά. 1. 178), 8ἃ5 ἴη6 οαΐαη τσαἰὶ οὗ 
ΧΟΠΟΡΒΟΙ ἄο65 'ἰπ πιοάρ οὗ οοπβίτηο- 
εἴρη, (ΑΠ80.11. ἵν. 12, 5.) ΤῸ Ὀτοδάςῃ, 
ΒΟΥΡΘΨΟΥ, το τΘ ΧΘΠΟΡΠ ΠΟΙ Ραββθα ἰΐ νυ 
ΟὨἰγ 20 ἔοοί; ἃ αἰβραγὶν ὑνϑῖο (δὲ 
1εαβί) δοοογβ τ ἐῃ6 ποίϊομ (596 ὃ 4) 
1παῦ (6 νγα]} νγὰβ ἴῃ στὰϊῃ5 γΏθη 6 
Θτοοκβ ραββοᾶ ἰξ. ΤΠ6 ΥΘΥΥ͂ ΓΟΙΏΔΙΚ - 

8016 ργθβογσγαίίοη οὗ {πὸ 5164ἃ Νιτησία, 
αἴ 15 Εαβίθγῃ ΘΧχ γ ΠΥ, πιβέ Ὀ6 δίςΓ1]- 
Ὀαΐοα ἴο 5 τηδῖθυϊαὶ {Πότ (ΡΟ ΌΌΪΟ, ὅκα.) 
Βοίηρ 1561655 ἔοΎ Πα η ΡΌΓΡΟΒΘΒ, 50 
{Παὺ ᾿ζ Θβοαρϑα [η6 σοτηπηοη ἔαΐα οὗ 8η- 
εἶθηΐξ βίγτηοαγοβ, ἴῃ Ὀεὶπρ αδοα το Ὀυ1ἃ 
ΟἾΒΘΓ οἰἴε5. ὅ66 Ηθπῃ. σϑο 57. 1. Ρ. 496, 
7. Αὐ 15 οἴου ϑῃηᾷ, ὑνθσθ ἴὖ ἰ5. Ὁ} οὗὨ 
ὍτΤΙΟΚ, ἰδ 185. ΟΠἸΥ͂ Ὀγοδα Θποιρ ἢ ῸΓ ἔνο 
ΒοΥΒΘιΏΘη ἴο τάδ δυγοαβῦ." Αἴηβιν. Ρ. 108, 
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οὗ ἃ οᾶπ8] [πο μα αἰβΕ ηστιίϑη 65 ἔγοτη ἐπ Ναλα- Μαΐεδα (ΝΑΙΓ 
ΜΕΙΚῚ17, ἀου 1655 (πῃ ϑακίαισίψοῆ, ἃ ἴδνν τη 1165 πουίῃ οὗ ὑυΒ  οἢ 18 {Ππ6 
5... εχ σομῖίν οἵ ἔμ 51αα Νὲπιγάα. 

8. ὃ. ΤΟΙΣ Ἰαἀοηίν 15 ἔασμου αἰεξίθα Ὁ ὉΠΟΥ͂ ΟσΟαργὶπρ' {Π6 βᾶτηα 
ΘΈΠΟΥΔ] Ροβι 0η. ἃ5 ἃ ραγίτζοι ᾿1πη6 Ὀδύνγθθι {Π6 τόσο κὺ ἀδβοσέ οἵ Ατδῦϊα 
ἃπα {Π6 ξου 6 δ] αν] ρ]αὶη οὗ Βαῦυ])οπία: “ἴἢ6 51:44 Νιητχύα, ἔοτ 
811 Ῥυδοίϊοαὶ ραγρΡΟΞΚΘβ, αἰ  πρι 565 ἴμ6 ΒΑΡ ]οπίδη ρ]αὶη ἔτοτη ἔμ6 ἈΠῚ 
8Πα ΤΟΟΚΥῪ οομηΐσν.᾽ (ἴηι. Ρ. 82, ποίβ 2).----αἰα [Πδὲ ἃ πκ6 ροβίοη 
τηιιδῦ Ὀ6 ββίσῃηβα ἰο {ῃ6 Μίθαϊδῃ νγ8}} 15 ΒΟ ΡΥ ἱπαϊοαίθα ὈγῪ (Π6 
ΔΙῚ ἰΐ ὈΘΆΥ5, τὸ Μηδίας τεῖχος. ΕῸΓ {Π6 7οάδ5 Ὁπᾶου Ογάχᾶγοβ μδα 
ΘΟΠΠαΘΓΘα 8}} Αβϑυτία ἀρ ἰο Βαῤψίοπια ἃ, ἃ ἰγαοῖ συμῖοῖ, ἴῃ Ἡδτγοαοξαϑ, 
Ἰποῖπεβ {Π6 δηΐτα Οδπη8] αἰβίσιοὐ (1. 193), ἃπα ἴῃ Χοπορῆομ οοπὶ- 
ΤΏΘΠΟ65 ΘΓ {Πῃ6 Πεβοσῦ οἵ Ασδῦϊα ἰθυιηϊηδίαϑ----α ΟΥ ΠΘΔΓ ἃ ὈΪδ66 
ΟΔ]Π]6α Ρυμ (1. ν. 5), ΏΕΓΘ, δοοοσαϊπηρ]ν, τα 5ῃου]α ἰοοῖ ἴῸγ ἐπ6 
γγαϑίθγῃ (θυ πι8 οἵ ἴΠ6 Μοαϊδη νγᾺ}}1. [ἿΙῃ ο]056 δοοογάδποα τὶ (15 
ΘΈΠΕΓΔΙ] ΘΟΠΟ] 5101, τγα πα ἃ ΤΟΙ ΔΥΚΔΌ]6. ΘΟΥΤΟΒΡΟΠπάθμοα Ὀθένγθοη {Π6 
αἰξίδηςε οἵ Ῥυία ἴτοτη βΒαδψίοη ὃ (αθοαῦ 100 6. τη1165) ἀπὰ ἐπαΐ οὗ 514 
Νιμγάα ἔγοτη Ηαἢ (οα {ππ6 5ἰζα οὗ Βδῦυ]οη) 104 ἃ. τη1165, 85 οθἑαϊποα 
Ὀγ πὸ ἘΠΡΗγαΐθβ βίδα ἴῃ ΠΟΙ ΘΟΌΓΞΘ ΠΡ {Π6 ΥἹΨΕΓ :--αΐηβυγ. Ὁ. 81. 
ΤῊ αἰβΌΓΘ ΠΟΘ 15 σογίδι ]ν ποῦ τηοτα ἴπδη, νγα που] ργδβατηθ, σσουἹᾶ 
αχὶϑὺ θθύνγθθῃ 581}11Πρ’ ῸΡ [16 Γν Γ δηἃ [Ο]]ουσῖπηρ 15 ΡΘΠΘΓΔ] ΘΟΌΓΒ6 Ὀγ ἰαπά. 

8 4. ΤῊΙΒ οοἰποίάθποθ, 8δπα [Π6 πᾶπιβ 1561} οἵ Ῥψίςθ (ΟΘαΐοδ οἵ 
7ονεϊπεα }α55), Ξαρσοβῦ [Πῃ6 σοποϊ βίου ἐμπαῦὺ ῬΥ]δ νγὰβ ποι Π 6 οἷδυ (85 
ΤΔΥΟΠΘΥ Βα ΤηΪ56 4) ΠΟΥ τηοιηίαϊη αἀοΗ]οῦ, θὰ {π6 ἃποῖϊθπὲ ρᾶβ8 ἱπίο 
ΒδΌν]οπῖα ἐΠτοῦρἢ [Π6 νγα}15 ἰἰ56], δὖ ἃ ἔϊπηθ σγῇθη ἴδ οχίοπαθά---5 
ὙΠΘΩ ΘΠῦγα Ὁ τηϊδί πᾶν ἀοπο---ἰο (Π6 Επργαΐθβ.Ό [1Τύ οογίδιηϊν 
Ἔχοῖίθβ ΒΌΓΡΙΪΒ6 παὖ ΧΟΠΟΡΠΟΙ Τηδῖ 55 ΠῸ τηθηΐοη οὗ {παν ραββὶπρ {86 
γγ8}} αὖ 15 νγϑϑύ δχαίζειηϊν, ΕἸ ΠῚ δ Ῥψ ΟΥ̓ ΣΤ ΒΘΥΘΥΟΥ 6156 Π6 Ρα5β6α 1 οἢ 

ΑΡΡΕΝΏΙΧ. 

(ἡ ΑἸΐὰ {(ρᾶγ5 Βαπ)ἰπ͵5), ΝΠ δτη ς ἃ 
ποιηΐπθ, (αυοα ἤσνῖβ Εθραπὶ ᾿ἰηΐεγ- 
ῬτγοΐαϊτυγΓ ) Οἰδβίρῃοπία ρτγεθίογτηθδί. 
χχῖν. 6. 

(5) “ΤῺῈΘ νγὰ}} οὗ ἤἄθέθποε σϑαληϑέ [ῃ 6 
Μοάδθϑ᾽ ; 88 “Ὑπὸ ῥίοείβ. Δ 811 τηθϑδηϑ 
“αραΐπϑί ἴπε ΡΙοῖβ :᾿ 566 Καὶ. 5 ποῖρ, 11. 
ἷν. 12. ΒΟ προιαθτ᾽β σοηήθοΐαγο 8 Τὸ - 
ξαίοα ὈγΥ Ῥορρο, αἵ 111. ἰν. 11]. 

(4) “ “λὴν τῆς Βαβυλωνίης μοίρης." -- 
Ηετοά. 1. 100. ΤῊΪΒ ννὰξ αὔίοσγ {π6 ἀθ- 
βίγποϊί οι οἵ Νίηθνθη (597 Β.6.}), δπὰ 
1ἴη6 οχίϊπηοΐξίοη οὗ {6 Αβϑυτίδη τηο- 
ΠΆΓΟΠΥ, θη Μραΐϊα δπὰ Βερυ]οηΐα 
ὈΘΟΔΠΊΘ ἴῸΓ ἃ {ἰπ|6 απίδσοηϊβῥε ροΊΘΓΒ. 
Α ᾿δδιοῦβ ἔδασ οὗ δβαϊδιι ΘῃοσοΔο  πιθηξ 
σοητπηθα ἴο γεν! αἱ Βαῦγιοι, π81}} 
Ὀοΐἢ τπομδγοΐθβ δα πιοτσρὰ ἰπ 1ῃ6 
Μράο- Ρούβίδῃ (Β.0. 838). Τὸ 115 ᾿πίοτ- 
γΑ], ΔΡΡδΥΘΠΕΥ, να 5Βῃοι]ὰ αϑϑίσπ {πὸ 
οομδβίγαοίζοη οὗ [6 νγ8}}. 1{ 1ἰβ ῬΡσοθοῦ 
ἃ πιοηυτηρηΐ οὗ {Π6 τεῖρῃ οὔ Θαθθη 
Νηοοτῖς (Β.6.860}), νγνοβο στϑπξ νου Κ5 
δ. ἀδβοι θα 85 Ὀοΐηρ ΡΈΓοΙΥ ἀθέθηβῖνα 
ϑαϊηβὲ Μραΐὰ (Ηϑφτγοά. 1. 185). 

(9) ΑΞ βέαϊθα Ὀγ Χϑοπορβου---ἢτι8. 
Ετο ἔηίιβ ἴο ρίας οὗ Βο- 

νίθιν, 8 πη ΓΟ ἢ 65 . 12 ρΡᾶγαδβ. 
Ετοπὶ ἴπθποθ ἴο ϑέαϊζίζοη Ὀ6- 

γοηᾶ ΤΥΘΠΟΉ, 1 πηδγο ἢ 395- 
ΕἼΟΠπῚ ἔῃεπορ ἴο ποχί ϑέαςομ, 

1 ΠπΊΔΓΟῊ ᾿ 5 . 49" --'ὶ 
ΕΥοτὰ ἴμποπορ ἴο Οὐπῆχα, 1 
ΤΟ ἢ . : ᾿ . 4 - 

ἐγ . -- 259γ5ὲ.. 
28 Ῥᾶτγᾶβ. Θαὰ8] ἴο 68 6. πιῖ]65. 
Ετοπὶ Οὐπᾶχὰ ἴο ΒΑΌΥΙΟΠ 

(860 5Ξἐδά.) βαᾳυδὶ το 8δὃϑ δ “-- 

Ετότὴ ΡΥ]: ἰο ΒΑΡΎ]Οπ. 99 6. πηΐ]ος. 
(Ὁ ΤΉΘΓο 5 ΟΠ ΒΌΘΝ ἴπ ἘΠ5 φαδτίογ: 

Ερθπῃ. Ρ. 88, 4, ννῆο οσοπὐθοΐηγοβ [Πδὲ 
τΘ θυ πΊ “ὙΘΙΕΓΒ ἴο {Πη6 5Βῃητιεῖ πο ἂρ οὗ 
{86 τῖνοῦ ᾿ζβϑὶῦ Ὀρένθθη [86 πιουπίδϊί ηξ, 
ννΒῖ ἢ ἐογτηϊηαΐθ δὲ [Π6 βᾶτηθ ρδοθ οθ΄ 
ὈΟΙ 5ἀθβ οὔ ἴθ σῖνϑι.᾽ ϑεθ αἷβοὸ 
Ρ. 800, 1. 

(5) Οοπῆρασ ἴῃ6 ἀδβογίρέϊοη οἵ [ἢ 6 
ϑυτο-ΟἸ οἴη σαΐοβ, 1. ἵν. 4; βοηθῆσαι 
Βἰτη  αγ δὲ ὑπὸ Εδθίθγπ ΘΠ α Β66ΠῚ5 ἴο Ὀ6 
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{Π6 υρνγατὰ τουΐο, Βπΐ 1Ὁ ΔΡΡΘαΥΒ (Αἰπδυν, Ρ. 108) {Π|ᾶΐ 411 ἔγασθ οἵ ἴὉ 
15 Ἰοβύ θοϑύνγθοη ϑ Πῖσαν Δηα {Π|6 Υἶνοὺῦ (ἃ αἰβίαποθ Δρραυθη ν οὐ Β01}6 
ΤῊ 1168) ;-ττὰ πα ΟἿΥ ΔαΪΠΟΥΒ 5116 Π06 ΤΟΠΘΙΒ Ὁ ΘΧίΓΘΙ οἷν ῬΥΟθΔὉ]6 {παΐ 
{Π6 οᾶ56 γγὰβ το {Π6 881η6 ἴΠ6},---ἰΠαὺ {Π6 νν8}} ἤθγθ γνγὰβ ἀδιηο- 
᾿ἰβῃθα ἢ ἃ! πὸ οἴμδὺ ἰγᾶσα οἵἉ 118 δχἰβίθποθ ργθϑθηΐθα τὸ {πὸ αὐθεὶοβ θα 
ἴΠ6 πᾶπιθ οὗ “ 7λὸ σψαΐο5,᾽ ϑαγνίνηρ {Π6 ἀριηο] θη οὗ [Π6 ν18}1, δπὰ 
Ῥγθβοσνθα ἴῃ {π6 Ἰοσα ν. Αββυσθαϊν, δα [Π6 νν81}1 ὍΘΘη Θη γ6 ΟΥ̓ 
ΘΔΡΔΌ]6 οὗ ἀοίθποθ, Αὐύαχθυχθϑ σου Πᾶνα ἀοίεπαρα 1, 1 ΟὨΪΥ ἴο ΚΘΕΡ 
ἴΠ6 πον ἴῃ ΟΠ ΘοΙς {1 6 οου]α Ὀγῖπρ' ἀρ Π5 ἀἰβίαπῦ Τογοῦβ΄, 

δ ὅ. ΤΏ οῃϊοῦ αἰ ἼουΠν ἴπ Ἰἀδποέγιηρ; ϑήαα Νὶνιγάα ἢ {πῸὸ 
Ῥραὶὶ ς᾽ Μοαϊα 15 Χορ ΒΟ 5 βίαϊθπηθηῦ (11. ἰν. 12) ἐπαῦ “ ἐξ ἐξ ποέ 77 
γοηε Βαῦὀνψίον,᾽--- ἢ 15 Οογίδι ν ποὺ Δρρ]ΟΔ0]6 ἰο ἴπ6 ϑέἀά 
Νιεριγία, ᾿ῖβ 5. ὙΥ. οχύγοτοϊον θδΐηρ 100. τὴ ῖ]65 ἃῦογνε ΒδΌυ]οη (866 
Ἀδμη. Ρ. 97). Α βοϊυύϊϊοη οἵ {Π158 αἸΠΠ ον 15 το 6 ἐοιιπᾶ ἴῃ 1Π6 ἅθρους 
ΒῸΡΡοΒι οπ, ἐπαὺ ΧΘΠΟΡΠΟΙ τγὰ8 ποὺ ἅνγασο ὑπαύ μ6 πᾶ ραββθα Ὀγ {Π6 
γγ8}} αὖ Ῥυία. δα ἢ θδθδϑθὴ 80, Π6 πγυβὺ πᾶν Κπόσῃ {μπαὺ ἰζ5 δοίμδὶ 
αἰβίδποθ μου νγὰβ 100 1η1168 (5), ἃῃα Π6 σου ἀουθι1685 πᾶν βἰαϊθα 10 
50, ΤῸΥ ἴδ 15 ποὺ 18 Ῥυδούϊοβ ἴο βρ6ᾷῖς {Πτ|5 ἸΟΟβοΙῪ οὗ ἀἰβύδηοθϑ, Ώ6Π 
ἮΘ 15 8016 ἴο Ῥαγίϊου]αυΖ6 : Πθύθαβ, ἴῃ (Π6 βυρροβίιοη ἐπαῦ ἢ6 νγὰ8 
ἱρπογδηῦ οὗ [Π6 ἰουτηΐητιβ ἃ πα (Θβρθοῖδ ΠΥ δὲ [Π6 ἐϊπηθ μ6 στοίθ Ε) σοπ- 
«566 δρουΐ [πὸ ἔσθ αἰγθοίίοη οὗ π6 "7811, γα ᾶνθ ἃ ΤΌ ΔΑῪ οἷπ ἰο 
ΘΧΡ δῖ Ηἷ5 βίαἰθιηθηΐ, “ 10 15 ποὺ ἔδυ ἔγοτη Βδυν]οη.᾽ δ Κπον ἐπαῦ Π6 
Βα Ὀθθὴ σδηῖπ 40. π}1165 οὗ ΒδΌν]Οη τυϊϊμοιΐ ΓᾺΡ ἴῃ πῖν 15 
γγοϑίθυη ΘΠ, ἃπα ΠθποΘ ΘΟΠΟΙἀρα ἐπαὺ 1ξ ἸΔῪ ἔαυίμογ βου {Πᾶπ 

ἀρβου ρα ὃγ Μύυ. οβϑϑβ, (ϑουγη. ΒΕ. 6. 85., 
Ρ. 446,) “Αἴ {Π15 ροϊπῦ ἔπθυθ 15 Δ ὀρϑῃ- 
ἵπρ' ΟΥ σαΐθνναυ, πα (οη 186 ὙΥ. 5ἰὰθ οὗ 
[86 αἰ) ἃ Βαιδγα ἱποϊοβθα ὈΥ ἃ ἰβῖο κ 
Τατηραγί.ἢ 

(Ὁ) “1ὖ μΒαᾶὰ ρυοῦδο!υ οθαβθὰ ἰο ὃ6 οἵ 
56 ουύθῃ Ὀθίογθ ΧΘΠΟΡΠΟΙΠἢ᾽ 5 {ϊτηθ, ἈΥ͂ 
1Π6 ἀπίοη οὗ Αββυγία δὰ Μραϊΐα ἢ 
Βδρυ]οηΐα.᾽ ἔδθπη. Ρ. 97. 8 τῃηδὺ οοι- 
ἡθούασο ἐμπδΐύ ἴὸ βῃαγθρα {ῃς ἕαΐε οὔ [η6 
1ν78}}5 οὐ ΒδΌΥΙοΙ, ἴῃ Ὀοΐπρ' ΡΑΓΌ 81} ἀ6- 
ΤΟ] 5Πῃ64 ὈΥ͂ Πατίαβ Ηγϑί, δὔξζον πὸ Β8- 
ὈγΠοηΐδη τονοὶῦ (Β. Ο. 5163). Ἐετοά. 
1ΠΙ. 189. 

(Ὁ ΤὴΘ Ὀδυσὶοῦ δούαδ]}Υ οι ρ]ουθα νγὰβ5 
[ἢ τη (1. νἱῖ. 14- 16), σοτητηθποίηρ 
αὖ πὸ Μραϊΐϊαδῃ τὲ} (ἀοαθι]655 αὐ [ῃ6 
Ῥοϊηῦ ΒΕΓ 15. σοητἰηαϊν ὈΘρ8η), 8πᾶ 
τοττηϊπαῖϊρ δ 20 ἔροί ἔγοτη {πὸ Επ- 
ῬΗγαΐθβ. ΤῊ ᾿ηΐογναὶ ννὰβ οἷ (δοοοτά- 
ἵηρ ἴο Καὶ.) ἴο ρῬτοσοπὲ {Π6 τυαΐθυ. ΕΠ]ἶησ 
1Πη6 ἵγσθποῆῃ. Βὰυΐξ ψῆν ἃ ΟΥὟ ἔγεποῦ 
Βῃου]α Ὀ6 Ῥτϑἔογσγθα, δηά οἵ δος 8 
Ἰϑηρίη, τϑαυϊσί πρ ο ΡῈ ἀοέρπαθα ἔογ δῃ 
εΕχίθπηξ οὗ 86 τη 1165, 15 ἢοῦ θᾶβύ ἴο οοῃ- 
οεἶνθ. (ϑὅεθ θπη. ῃ. 94.) 10 ννᾶβ ρτο- 
ὈΔΌΙΥ ΒΙ1οα τυνῖϊτἢ νγαΐου ἔγοτα {ΠῸ σατιαΐς, 
ΒΊΟΝ ἀ’Ὸ τηθηἰϊοπϑα ἴῃ σοπηθοίίοη τυῖτ ἢ 
ἦτ; ἴῃ τυ μίοἢ οᾶ56, ἕο πᾶν σοπεϊπιιοα 1ξ 
905 ἴο πε ΕἸΡΉγαΐοβ ννρου]ά, ἰπ {ΠῸ ἰον 
Βέαΐο οὗ ἢ» τῖνϑυ δὖ {παῦ εἰπιθ (1. ἰν. 18,) 

μᾶνθ ΟἿἹΥ Βαὰ {π6 οῇδοί οὗ βπηρίνὶ δ 
{Π6 νναΐθσ. οὗ [Π6 8818 ἰηΐο {6 ΥΊΨΘΥ, 
(586 ἰηῇ. 8 6); ἃ πδύτον Ρ858, ὉΠΘΥΘ ΌΓΘ, 
νγὰ5 1οἵῦ ἴο Ὀ6 ἀδίθπαρα. 

([) ᾿οὴρ αἴξου ῃ6 βχρϑαϊίοη:; 566 6. 
111. 7, η.--ο Τίς πὸ τογοίθ ηιοϑδέ οὗ τὲ 
“τοι γοοοϊοοίζογι, ἸᾺ ΘΥΘ οδπ Ὀ6 πὸ ἀοαθῦ; 
ἔου πονν σου] π6 Πᾶνα νυ θη 1 οἡ [Π6 
Βροῦύ ὃ 1 8 οὔἱγ ἴο Ὀ6 βιρροβθα {δὲ 
Β6 οοτημηϊζ ρα ἕο ντίτπρ', ἴῃ 1:6 ΤΌΤ 
οὗ ποΐθβϑ, {Π6 ρ]δοθβ πα αἰϊβίδῃοθβ, 
τορθίμου νυνὶ ΒΟ ἢ 5Ποῦΐ πιθυηοσαπᾶδ 
85 ᾿γου]α 56 νο ἴο Γ668]} {Π6 ΤΠ ΘΠΊΟΥΤΥ Οὗ 
ΡΥ], ἰγαηβδοίϊοηβ ; Ὀσῦ ΠΘ6 065 
ποῦ Ῥχοῦθββ ἴο Ὀ6 ἃ σθορυδρῃθυ, δπα ἴο 
ποΐθ ΘΥ̓ΘΥΥ ΤΟΥ ΟΥ ΟἴΘΥ ΟὈ͵εοῦ {ῃδὲ 
Ῥτθβοπίρα 10561 ἴῃ Πῖβ γᾶν, θα ΟΔΥΤΙΘ5 
15 ἴο σογίαϊῃ ροϊη 5 ΟΥ τϑβίϊηρ ῬΙΔΟΘΒ5 ΤῸΓΣ 
{Π6 ἱπηαρί παίϊοη, 50 85 ἴο Κθαρ ὺὕὃῃΡ [πὸ 
ΟΠ αΐη οὗ ροβίϊοπβ δηὰ αἰβίδποεθθ, ἀπα 
ΟΟΟΕΒΙΟΠΔΙΪΚ, ἀσγίηρ ἃ ἀθαγέῃ οὗἉὨ ᾿ποῖ- 
ἀθηΐ, ρσγδίϊῆθβ Πἰβ σου τ ἃ Βῃοτέ 
ἀεβογὶρέϊομ οὗ ρ]δοθβ δβᾶ {ῃΐπρβ. Ηξ 
Οπμΐίβ [6 [6556 7 Ζαῦ υυἱῖ ἢ ΟἾΒΘΙ τίνευβ 
οἵ Κυτάϊπίδῃ ; ἔῃ 6 ργθαΐϑυ Ζαὐ 15 ΒΡΌΚδπ 
οὗ, Ὀξδοδιβο ᾿ξ ἰἴ5 σοῃηηθοίθα τυ] ᾿τηρο - 
(δηΐ Ροϊπίβ ἴῃ [Π6 ΠΙΒΊΟΥΥ ; ΠΟΙ ἄοθβ Π6 
ποῦϊοθ ἔΠ6 Ῥᾶ55 οὗ Βυ]Δη (οΥ ΡΙοἴδ ΠΏ, 
{ΠῸ ἸοῦνοῚ βίγαϊσῃῃξ οὗ “ηιταη 5), ΤΠ οὰΡ ἢ 
ἢ5 ἀθβοσῖθοβ 5ὸ ρδυϊο ] Υν {Π6 τηδτί- 
{ἰπη|6 ρΡ0585. ΤΠῸ γϑᾶβοι 15 δου] θῃ!: {86 

Ζ 
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Οὐμπᾶχα, 1.6. πη 56. πη]θ5 οὗ Βδθυ]οθ. Απᾶ {15 πηϊβοοποορέϊοῃ, ἱ 
ἘΠ ΠΚ, 5Πθνν5 ᾿[56}} εἰβθυσθθσθ. Τηὰ5 Π6 5ᾶγ85 οὗ {ῃ68 ἔγεποῖ (13 ρᾶγαδβ. 
ΤγΌτη Ῥγῖα, [αἱ 1 Ἔχίεπαβα τῷ (1.6. ἔτοτη [86 Ἰδϑνεὶ οὗ {π 68 ΤΊν ΕΓ) ἀΟγῸ58 
(διὰ τοῦ π.}) {Π6 ρ]αῖπ ἰο ἴμ6 Μεϑαϊδη νγ8}} (1. υἱῖ. 15), 1 Οἢ ἰ5 ργθοίξοὶν 
{ῃς Ἰαπσπᾶρο οὗ ὁπ 6 ὙΠῸ Ὀε]Ἰον θα {ῃδὲ υμθη οτοββίης, {Π6 ἔγα ποῖ δὲ ἐπ6 
ΕὈΡΗταΐοβ ἢ6 δᾶ {ῃ6 νγδὶ] στυηπῖηρ 5ουςνγασβ ᾿νεΐνσθαη ἴπ6 ΥἾν ΓΒ 
τονγαγβ ΒδΌνΙοπ. ἨἩϊτηβοὶῇ Ἰδθουτί προ πΠάΘΥ ἐῃϊβ τηἸβοοποθρέϊοη, ἰξ 15 
ποΐ βιγρυϊζίησ {πᾶ μ6 5ῃοια πᾶν Ὀοΐῃ τηϊβθα πα ρεγρῃίεχθα ἢὶβ 
ΔΌ]οβδὺ σϑορυδρῃϊοδὶ σοτηπηθηΐδίογβ, ῬΥΘΥΙΟῸ5 ἰὼ {π6 δοίπδὶ αἰἰβοουθσΥ 
οὗ ἔπ νγ}}]. Β6ΠΠ6]} δάορίβ Ηἰ5 βίδἰθιηθηὺ δροσῦέ {π6 ῥσγοχίτηϊν οὗ {πὸ 
γγ8}} ἰο ΒαῦΨΙΟΝ, ἃπα σϑργαβθηΐβ 1Ὁ ἃ5 Ἵσόββίηρ {Π6 5ίμτπιβ πα ἰοποὨὶης 
ἐπε ΤΙρτῖβ Ὀοΐνγθθη Βαρῃαδα πὰ Οἴδβίρμοι, Ὀαΐ---β [15 15 ἃ αἰξέαποθ 
οὗ οὔἱν 20 τη]165, Β6 15 ΟὈ]Π θα ἴο σῖνθ ὑΡ Πὶβ δαυΐπουβ οἴου Ξίδξοιηθπὲ 
τοξρθοῦπρ {Π6 Ἰαπρίῃ οὗ {π6 τυ8}} (20 Ιβδᾶστιθβ, Ρ. 90--7).--ϑϑα Αἴηβυν. 
Ρ.- 109. 

ἈΡΡΕΝΏΙΧ. 

ΤΗΕ ΟΑΝΑΙΚ (1. νἱϊ. 14). 

8. 6. Ουὔυὐἤ δυΐμοτ᾽β βίαϊθιηθηΐ, τεβθθοῦ πο {Π6 ΠπατΊ ΘΓ ἃπαᾶ αἰ ΘΠ5ΙΟΠ5 
οὗ ἴπ6 σὰπα]5, μ85 θη αἰβογεαϊ θα (566 ἤθππ. Ρ. 79 ; Αἴηβυν. Ρ. 89, 90) 
οἢ {πΠ6 στουπα ἐπαΐ ἔουΓ 500 Ο8Π8]5---αγαυνησ ἔτοιῃ {Π6 τῖγευ ἃ Ὀοᾶν 
οὗ νγαίοσ 400 “θέ ὄνγοααά πὰ " οαυΐγοηιεῖψ ἀθορ᾽ ---ταυξὲ ἢᾶγα δηξίγεϊν 
ἀταϊπϑα {πμ6 τῖνου (Επρλγαΐο5 1) ΒΪΟῊ 15 οὐἱν 400 ἔδεξ Ὀγοδᾶ δὲ ἨἩΠΠΔΉ. 
ΤῊῖ5 ἀουθί]οβ σπσου]ὰ ἤᾶνα Ὀθθη {Π6 οδΞ6, ἰἦ νγα ΞΌΡΡΟΞἝβ ἃ οοπξίδπεέ 
βίγθδι τ πῖηρ' {ΠΓΟῸΡὮ {π6πὶ δ 811] βθᾶβοηβ.0. ἀπα γψεῖ 1ὖ 15 ποῖ βᾶξϑυ [0 
σοπορῖγα ΠΟΥ ΧΘΠΟΡΠΟΙ. σου] Ὀ6 τηϊβίδκαη οα. ΒΌΟΝ Ροὶπίβ 85 ἴΠ6 5ῖΖθ 
8 η 6 ΠΌΠΟΙ οὗ ἴΠ6 σᾶπα]5. ΤῊ ῬΧΟΡΔΌΙΙΥ 15 ἐπαΐ ὁπ Ὁ ον οὗ ἐῃ6 
ΤΟῸΤ νγὰβ ΟΡΘ πὶ ΤΟΥ παυϊσδίίοη Ὀαδΐνγεεη {Π6 τῖνευβ---ἰῃ 6 οἴ ΠΟΥ ἤγοα Ὀδὶπρ' 
ΟΡΘῚ ΟἿΪΥ ἀυτίπρ [Π6 5θᾶξοη οὔ ἤοοα, δα δἴίοσιγαγαβ Ὀεὶπρ οομπνοτίθα ὈῪ 
ἀδτη5 πα ἢοοα-σαΐοβ ἰπΐο γεβρυυοῖγ οἵ σαίου, ἰο Ὀὲ αἰβίσι δυϊοα ΟΥ̓ασ 
[86 Ῥ]αὶπβ ἀυτίπρ {Π6 αγν 5θΆϑ0η : σγῆθη Π6Ὺ Ὀδοδτη6 τυ, ΟΥ̓́Θ ἔπ 6 
τγαΐοσ ἴῃ ἴἤθτη 61] θοΙουν {Π6 Ἰονυοὶ οὗ {Π6 του, ἴθ πη Π6 σΥἰνοὺ σουᾶ 6 
ἀταϊηθα ἴο ΞΌΡΡΙΥ τπϑῖηπ. ΤΉΘΥ σγεσα Π]16α ἔτοπι ἐπα Ἐπρηγαΐθβ ἀυσίπρ' 
ἐμ6 βθᾶϑοῃ οἵ ἢοοα,--- σὴ δια θη Κπιθηΐβ (οοπβίγιοξεα οὗ οἱα ἴον τ πὶκ 
Ρύγροξθ, Ηδστγοα. 1. 184) Πἰπὶηρ' 18 σΟῦσβα ἃΙοηρ {π6 φῬἱαῖπ, ἃπὰ ζογοῖπρ, 

(Ὁ) ϑέταθο, ΧΥ͂ΙἿ. 1, δἱυθα αἷβ5- 
ἘΪΠΟΕΥ ἴο ΞοΟπῚΘ ΒΟ ἢ Ῥτου βίου 85 ἔμπῖξ, 
δηα {86 οἔδοϊ ἀροη ἔπε τίν θη 186 

Ἰαΐίον ργοβοηίθα ἰἰβοϑὶ 85 δπ οὔϊθοξ οὗ 
τη ατν 5Ροου]δίῖου 8ἃπηα4 δΘπογρυΣ6 : 
Βαΐ [6 ΕΌΓΓΉΘΥ 85 8η ἱπαϊβοσοης οὔ- 
Ἶθοξ, ποτο Ὀθίπρ ΠῸ ΘΠΘΠῚΨ ἴπ {Π6 ἵτᾶύ, 
ΠΟΥ ΟἸΒ ΟΌΥ ἴο οὐδγοοτσηθ.᾽ Εδπη. Ρ. 

Ἵ- 

4 Ζ7Τὴρ Τιστίς, δοοοταϊηῃσ ἕο Χρῃ. 
(.. νἱϊ. 14.). Ηδ τερεϊνεα {815 ᾿πηρτοβ- 
βίο ΡΤΟΌΔΌΙΥ ἔγοτη {86 ἕαςξ τὲ Π6 ἕντο 
Ια5: ΒΒ  ἢ ΒΘ οτοββρα (11. ἴν. 15) στογα 
πον ἄτγαννη ἕτοτ {86 ΤΊ στίὶβ: 
Νρο 
πς Ἡετοά.. το νἱϑι ρα {Π15 σουπηῖτν 

30 ογ 40 νϑῆγβ Ὀθέογθ, ΞΡ ΚΒ 85 1 οπ]ν 

ΞΘ Μδρ, 

976 Βοινϑὰ ἴηῖο [Π6 Τιρτῖβ. ἡ μεγίστη 
τῶν διωρύχων «ἐστὶ γηυσιπτε ἔφητος, ,, πφὸς 
ἤλιον τε τε τριρξνη σὸν Χ χει μεεφινόν ςέχει 
δὲ... ἐφ τὸν Ὑΐγριν. 1. ἴθ. 

Ο81}815 ἅτε ἀγὶ θα ὮΡ ἴῃ ΒΕΓ ΠΊΕΓ. ϑρθδκ-. 
ἵησι, ΡΥ ΠΕΙΥ, οὗ πὸ αἰ οαϊὲν, ἔγοπι 
[ῃ6 παΐαγε οὗὨ ἔπε 5βοῖϊ, οὗ ἀδιητηΐηρσ πΡ 
[6 πιουξῃξβ οἵ 868 ΟΆΠΆ]5 Θχρθαϊ οι ιν 
ἘΠΟΌΡΉ ἴο Ρτενεηῖ τεῆαχ, ΒΕ 5808, χαὶ 
γὰς καὶ τάχους δεῖ πρὸς τὸ ταχέως 
Ἐκλεισθηναια τὰς διώρυχας, καὶ μὲ τἂν 
ἐκπεσεῖν ἐξ αὐτῶν τὸ ὕδωρ. ἀνθεῖσαι 
γὰς τοῦ θέρους ξηφαίνουσι καὶ τὸν ποτα- 
μόν. κ. τ᾿ λ. ὙΠῸῪ βογνθα, 6 γϑιηδσξβ, 
τῆτθο αἰβεϊπος ῬΌΓροβαβ ΠΟΤ βαγρα 
1η6 οὐῸρ5 ἔγοπι αρθβίσιυοϊῖοη ὈγΥ ἐπ 
δοοῖς : 2. ἔγοτη θοσβῃϊησ ΌΥ̓ ἄγου σὴς νι 
ΒΌΓΤΟΗΤΠΘΥ : 8π4,, ᾿ἰαβῆϊν, [ΏΒΥῪ ἵνετο βεγνυῖοε- 
ΑὈΪθ ἔοτ πον πε Ή 0}. 
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ἐΐ5. Ῥϑηΐ-Ρ υνδίθυβ ἃΙομρ {Π6 ΟΠΔΉΠ6]8 Ἰηΐο {πὸ ΤΊρτίβ, Οἱ {πὸ δοοά 
τοοδάϊηρ, {π6 σοιημηπϊοαύοη ὙΠ [Π6 Υἰν 8. νγὰ8 οὐ ΟΥ̓Δ, δἀηα {Π6 

οδ 815 Ἰοῖς [Ὁ]] οὗἉἨ νναΐθυ ἴο Ὀ6 ἃρρ!16α (ΌΥ πάπα Ἰαθοῦν, ἘΠ ογοά. 1. 193) 
ἴο {Π6 ῬΌΓΡΟΒΕΒ οἵ ᾿στὶραύϊοπ. ΕῸΓ {Π686 ἃ ΠΙρῊ Ἰ6γ6] σου] 1)06 Ομ οβθ ἢ 
δΔιηα οπ θ τη θτὺβ Γαϊβθα, 580 ἃ8 (0 σῖγα {Π6 νγαΐϑι δ᾽ θνδίϊοη Θηοιιρὴ 10 
θὲ σδρδ]6 οἵ Ὀεϊηρ' αἰδιυ θυϊοα αὖ νν}}}, ὈῪ τηθδὴ8 οὗ ἀποῖβ, 84}} ονϑὺ {Π6 
Ῥ]αῖη. Ἐτοτῖα {Π|686, Ὑ76 ΤηΠΔΡ ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑπ6 ὑσθποῆθϑ γογα Β]16α (11. 11]. 
10--18} ἴῃ {π6 ΟΥῪ Βθᾶϑοιι, ὙᾺΘΠ {Π|6 ΤΊΥΘΟΥ ὙΥΔΒ ἸονΥΟΥ ἔμπδη Ππδὰ ΘνῸΥ 
θδθη Κποόνῃ (1. ἰν. 18). Ηδποθ 8180 γ78 ΤηΔΥῚ Θχρ]αὶη γὩΥ {Π|6 ΤΌ ΠῸῈ 
(δα. (0) )Ἅ τγᾶβ οοπαποίοα 12 Ἰρᾶρτιθβ 8Δ]οπρ {Π6 ρ]αῖπ ἴο {Π6 68η48]8, 
Ἰηβίοδα οὗ ἃ ἔδυν πιῖ]65 ἰὸ {π6 ἘΠΡΗγαΐθβ, ἀου 11658 Ὀθοδιιδ8 ἴῃ 15. ἸΟῪ 
βίαΐβ, αὖ ὑπαὺ ἐΐτηθ, ΕΠ] Πρ: [π6 το μ ἢν ἔγοπι {Π6 ΥἾΥΘΙ νγᾶ8 πη ργΔού 0816. 

ΒΕΤΆΒΑΤ. 

γε ραύπμου ἔτομη ἐπ6 παγγαίϊνα ὑἐπαὺ ὉΠΟῪ ΟΘοτητηθποθα {πὸ γτοίγθαὶ 
(αἴϊοσ Ἰοϊπίπρ' Αὐ]δοιι8) ἴῃ ἃ πογέλογίψ αἰτθοίϊοη (11. 11. 8), ἀπα οοπίϊππεδα 
16 πὶ ἢ ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ 65-- 0 τὰ ἸΟΌ που ῖηρ ἤοηιθισαγ 8 (ὡς εἰς οἶκον 
ἀπιών, ἰν. 8)----ἴ 7 ΘποιΡ ἴῃ {π|5 αἰγοοίϊοι ἰο Ῥ885 οἵ οἵ Βδρυ]οηΐ ; 
ΤΌΤ οἡ {πΠ6 βἰχίῃ ὅδ οἵ {Π6 τεἰγοαῦ {Π6Ὺ ραββϑα εὐὐέλέη, ἐπα ΜΙ αϊδη τνα}} 
(παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ, ἵν. 12)----ῶῃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ὙΓΒΙΟΙ. οἂΠ ΟΠΪΥ 515] ΓῪ 
δὴ Ομ ἐπγοιρἧ τέ ἰυΐο Βαθν]οπῖα. (Οἵ. 1. ἵν. 4, ὅ--νιῖ. 106.) ΤῊΘ 
ἤπθ οὗ τουΐε (866 Μ805) βιρροβίθα Ὦγ Μτ. Αἰπβυοτίῃ, γἶζ., Ὀδοῖς 5 ὉΚ 
Ῥυ]ς, ἃπα ὉΠ 6Π ΤῸΓ 80πη6 αἰβίδποθ οα ἐπα Ν, 5146 οἵ {Π6 τὰν: 15. δρΡρᾶ- 
τ ηὐ]ν [6 ΟΠ]Υ ΟΠ6 σοηϑβίβίθηῦ τυ π6 ἀαΐα, σοορυαρ ϊοαὶ ἃπα Ὠϊβίο- 
τοδὶ, οὗ ἴπ6 ῬγοΌ]Θι. 

Ιη ἐακίπρ' ἔθ πὴ {Π15 οἰγουλῦ, στα οδη Ῥϑγοοῖγα ΤΊΒΒΡ ΠΟΥΤ 68 ΒΘΟΌΤΙ ΠΡ; 
ὕπο οὈ]θοίβ ἀἰβυϊποι!ν Δ] παρα ἕο ἴῃ {π6 οουγβα οἵ [Π6 παυταίϊτνα :---ἰο 
Ὑπάταν {ποτ 85 ΤΟ ἃ5 ΡΟΒΒΙΌ16 ἔτοτῃ {πΠ6 μϑατύ οὗ Βαθυ]ομΐα, 1ϑϑί 
ἴΠ6 νᾶϊὰθ οἵ {πὸ ρυῖζα δπα βᾶβα οὗ δοαιυϊβι οι 5που]α ἰοιιρὺ {Π61Ὲ 
ΟἸΓΠΘΓ ἴο ἱπηπηθαϊαΐα οοοπραίίοη οὗὨἨ {π|5 ᾿πυ!]ηρ᾽ Ῥγουΐηοθ, ΟΥ̓ 10 ξαΐαγα 
᾿πνδϑῖ0η. (566 ΠΠ. ἱν. 22, δπᾶ 1Π|. 11. 26) :--- πα αἷδο ἴο ρδὶπ {ΐπηθ, ὈῪ 
ΟἰΓου ΠΟ ΤΠΔΥΟΉΪΠρ᾽ ΟΥ̓ Ῥγοίσαοίθα πορούδίϊομ, [Ὁ ὈΓΪΠσίπρ ἪΡ ΗΪ8 
αἰβίδῃην ἔΌγοΘβ, δπα τηδίθτ!πρ' ΡΙΔΠ5 ἔου ουὐϊηρ ΟΥ̓́ ἴῃ {πὸ τεϊσθαῦ {Ππ6 
ΘΠΘΙΩΥ ὑπαὺ Πδα πνογβίβα ἢΐπ ἴῃ ἐπ6 6] (11. ἵν. ὃ πᾶ 25.) 

ΞΙΤΑΟΘΕ, ΟΠ ΤΊ ρτῖβ (11. ἵν. 13)---ἰ(Β8 Ἰϑδᾶριιθβ (Ῥ8γ85.}) ἴτοπι. οαϊαη 
4σαἰ1); Ακϑαγὰ, οχ [Π6 5μαι-Εἰάπα. Αἴηβνν. Ρ. 1110, δλογίαξ-οἰ- . 
Βεϊάλα ; Ἰλο55.---Βασηαάα; Τ᾽ ἈΠ γΠ1|6. 

ΟΡΙ5, ὁπ ἴπ6 Ῥηγνβουβ. ΒΕ. (ἰν. 25), τῦᾶβ 4130 οὐ {π6 ΤΊΡΤΙΒ ; 866 
Ηετοά. 1. 189, ἀπᾶ ϑέταθο, χυὶ. 1, ((ἀοηὐἔνιπρ 1Ὁ ἢ ϑοίθμοῖα, νυ] οι 
18 ἸΤΥΘΟΟΏΟΙ]ΔΡΙ6. τάς ἐἐ5 τεροταθᾶ ἀἰβέδηοα ἔγοτη Ζαθαΐει 4.)--- Εςλί- 
Βασλάάα; Αὐπδυ. (Ρ. 116) Ο]ονυΐπρ Νῖ8]. ἘΔ ηβοη, 0 15 πο! πρᾶ 
ἴο 1ᾳοη αν [πΠ6 ῬΉγΞουΒ ΜΠ ἐΠ6 ὙὉΥῪ ἃποϊθπέ σῶμ] Κάϊίγ οὐ ΝΔηννάῃ : 
Λοοτήραᾶτα ἴῃ οα86 οὗ {πὸ ϑαγαᾶαφ δῃὰ δήαβοα, οα]16ἃ ποταμοί, 1. ἵν. 

(5) ΤΠΡ5 βθϑτὴβ ἴο 6 ἱπιρ] θα ἴπ 6 58 α - ΕἸ άΠα, οοπβδίθοσῖησ πο Ἐδβίθγη 
ΤΟ ΓΚ {πᾶὖ τῆν ἀςοοπηρδυΐθα ΤΊββαρῃ. Ὀθα ἴο Ὀδ6 ΘΟΠΙΡ ΓΔΕ ΘΙΥ τηοάθγη. (ὅ6 68 
0 ἴῃ πογγενναγῇ σομπίθ. (Βα ρ.) Ρ. 10, ἃἀπὰ Ποβραγοῆῖες, ἡ. 174.) 

(Ὁ) Μι. Αἴηβιν. ΒΌΡροβεβ [8 8 σοῦσξεθ () Ὁπάουυέρα!ν [πὸ ὥρρον Ζαὺ (Ζαῦ. 
οὗ {86 τῖνϑυ ἴο ἤᾶνε Ἰαΐω οηζέγοὶῃ ἴῃ ἢ. ΑἸ.) Εθπῃ. 124, ἢ. 



8340 ΑΡΡΕΝΏΙΧ. 

10, η, δηᾶ ν. 4 : {πΠ6 Ὀγοδα!} 4150 (ἃ ρ]θἐμστιπλ), συ ΒΟ. 15 τπιπί ἔοστοῖν ἐπαΐ 
οὗ {μ8 ομδὶς (νυ. 1. υἱῖ. 15), βοπηθυμαί ἐαυοῦτβ {Π6 ΞΡροβιἐοη.)--- 
Ο. Τοῦ ἃπα οἴμουβ (Τοῦυτη. Β. 6. 8. ἰχ. Ρ. 472,) ρίδοε Ορὶβ δ {πῸ 
τηοα}} οὗ {Π6 Αἀλοηι (π ἼΘΓΘ ἃΓ6 στυΐϊηβ οὗ στεαΐ Ἔεχίθηξ δπᾶ δι αυν), 
ΒΌΡΡΟΒΙησ' [η6 ΤΊΡΤΙΒ ἕο ἢᾶγο ἤοντϑα δὖ ἐπαΐ {τη6 πὶ Ὀοΐἢ τ ΟμδΠΠΕΪ5, πὰ 
{6 στουΐα ἴο δυο [0] ονγαα ἐπ Ἐδβίετη οὐ ρτεβεπέ Ὀθαᾶ οὗ {ππ σῖνϑγ. 
Καῖν 55, (ρᾳββϑᾶ οἱ ἐμ8 4{ἢ ἄδν Ὀεΐοτα τϑδομίηρ ἐμ 6 ἔογα " ΔΟΓῸΞ5 ἴΠπ6 

Ζ80.) δϑηπ. Αἴηϑυν. (απ ΒΘΠΠΕ]], μ]δοίπρ ἰδ, Πουγθνοσ, δὲ ἔμ τηουΐῃ οὗἁ 
186 Τίονγοῦ Ζ80., Ρ. 129.) Βαΐ {πῃϊ5 [ἤτον {Π6 ἔογὰ αὖ Ἰϑαϑῦ 45 τη 165 ὉΡ 
1Π:6 ΥἱΥΘΙ, ὙΠΟΓΘαΒ ἰξ τὰ ΟἸΪΥ ὑνγο ΤΌ 65 αἰβίαπί ἔτοτα πε ΤΊ 5 
[αὐ Γιαγίδδα, Ξἷχ Ῥαᾶτᾶβ. θϑῖονν “7οβρέϊα (ΜῈ ο581)17, ἔμ6 ἢγβῦ ταδγοῖ Ὀεΐπρ; 
ΟἾΪΥ 2. τηῖ]65. (11. ἢ. 11.) ΤῊΘ ἔογτα ἐπμοσοίοσε οουἹὰ Παγαϊν Ὀ6 
ΠΊΟΓΕ {Π8Π ὑυγθηΐτν τη1}165 αἰκίαπέ ἤτοι (Π6 ΤΊρΤΙ5, ἃ ἔδνν τηῖ]65 ἀθουα {116 
ἡαποίϊοῃ οὗ {π6 αομπατ-5ά. (Οἵ. 1Π1|. ἰν. 1.) 

ΤῊῖβ ἔδού οὗ ὑπεὶγ Ἰθανίησ ἐῃ6 ΤΊ ρτβ, ἃπα τηδγομῖπρ ἀρ ἐπα ΖΑ0 
Ῥαΐοτα ογοββίηρ ἴΐ, ἐπουρη ποῦ ΘΧρυ 55 }0 βἰδίβα, 15 βυ ποι πέϊν ἱπαϊοαίθα 
Ὀν [Π6 τοιματκ (Πμδὲ “ ἐπου αγγίυοα αἱ ἐδ Τιρτῖδ,᾽ πιθαν Γ,αγίδϑα (111. ἷν. 6) 
ΔΊΟΥ ἔνγο τη τ 65 ἔγομι [Π6 ἕοστ. ΝΟΥ 15 {π15 {Π6 ΟΠΪΥ ᾿πβίαποα ἴῃ {Π6 
ΠΔΥΤΑἰγ6 οΟὗὨ τηθηίοη οὗὨ ἃ Υἶνοῦ Ὀοΐπρ' τοβουνθα ἔογ {πθ ροϊπξ ὙΏΘΓΘ 
ἰδ νγὰᾶβϑ ογοββθᾶ, τὲ νγὰᾶβ 8580 στ {π6 Επρῆγαΐο8---γϑῦ ταθπίϊοπθᾶ 
αὖ Ταρδβαοιι8,--- που ρΡ ἐπ ἔμγθθ Ῥγθυΐοιβ τπᾶτομ85 τηπιβῦ ἤδυθ ὈΘΘῃ 
ΔΙοπρ 15 ῬΔηΚ5. 8566 Αἰἴπβδυ. ρ. 66. ΤῊΘ β81πι6 ΤΙ ΔΙΚ 15, ῬΟΓΠΔΡ5, ἃΡ- 
ῬΠΟΘΔΌ16 ἐο [Π6 τηᾶγοθ5 Ὀδίνγθθη {π6 Ῥμδβὶβ πᾶ Ηδγρᾶβιβ (8566 [Υ͂. γἱ. 
4,η., ἃπα Τὔ ποῖ. (6), βοῖηθ οὗ σι Β] ἢ Ιὰν δΙοπρ [Π6 ὈΔηΚΒ ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὗ 
Ὀοΐἢ σίγϑυβ, ἊΡ ἰο {π6 ροϊπὸ ΠθγῈ {Π6Υ πσοτα ἐοαπα ἴο Ὀ6 ξογαΔ 016. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΟΠΑΚΜΑΝΘΕ (. νυ. 10.) 

Ἐπὶ ταῖς Βαβυλωνίαις Πύλαις πέραν τοῦ Εὐφράτου, πόλις ᾧκιστο 
ὄνομα Χαρμάνδη. ϑορμερποίιβ. ἂρ. ϑίερῃ. ΒγυΖ. [Ὁ 5 ἰἸἀοππεα σπ 
ΗἱῈ ὍΥ Βδπη. (Ρ. 107) ἀπᾶ Αἴηβυ. (ρ. 84). ΤῊ παιταῖδνε οογίδ! ]Υ 
ΒΡΘΔΚ5 οὗ ἰδ ἃ5 ὁσουττίπρ' ἴῃ {Π6 σοῦγβα οὗ ἔμ ἀββοτέ πηᾶτομῈ5 (κατὰ 
τοὺς ἐρήμους σταθμοὺΞῚ, ἑ. 6. ΒοΙηΘ ΠΟΘ Ὀαίναθη Οὐγδοίο πα Ῥυϊῶ 
(Ι ν. 4 μὰ 5.) Βυὺ Ολαγηιαπάο, ᾿ὰ σου] 566 πη, νγὰβ ΠΘΔΤ {Π6 6 Γ- 
τη δέοι ΟὗὨἨ {Π6 ἀθβοσί ; [ῸΓ, 85 ποὺ Ἰοῦς 16 (τὶ. 1), ἔμοὺ ἔουπα ἐπα 
ἤογδαψο Ὀυτηΐ ὈΥ ἐπ6 δηθην (σοιηρᾶτα {Π5 τα ἐπ ἀεβουϊρίϊοη οὗ 
{Π6 ἀαβοσγί, ν. 58), δπᾶ δἰξογ {π18 ὑπὸνὺ δπἰογοα Βαδυϊοπία (υἱϊ. 1.) ΤῊ. 
ἈΠΠν ἀδβογὺ ἐθυτηϊπδίθβ 14 ταῖ]68 ἅθρους ᾿οιμ)αῆ ; ΗἰῈ 15 84 ὈΥ ΥΥΕΣ 
(Αἴηϑβυν. Ρ. 81.) 

(Ὁ Τῆδ ἐγαοΐ θεΐνγθθη ἔμθηὶ ᾿β 51} οδη ΠΑΓΑΙΪΥ ΞΌΡΡοΟΒβα οἴ μογινῖβε ἔμδη {Ππδὲ 
ς8116ἀ Ποιρεϊγ εἶ (15]4πα). Φουτη. Β. 6.8. ἐῃς Ζαθαΐαβ ννᾶβ 7ογαάαδῖθ. Τὶ νγὰβ ἴῃ {Π6 

474 Ιαϊΐον οπὰ οὗ Οεοἴοθοσγ, νβεη ἴΠ6 ΤΊρτὶ5 Ρ. 474. 
(7) Α 7ογά βθοπιβ ἴο "θε ἱπεϊπγαίθᾶ ΥῪ (δηᾶ ῬυοῦΙΥ ἴπ6 Ζαῦ 4150) σου ὃ6 

186 Ὀγεδαίῃ οὗἉ [πὸ τίνοσ, 400 δ. “Οηθ ἴον. Βθπη. Ὁ. 141]. 



ὃ ----------ο-----ς-ο-ςος--- 
ν ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΜΟΒΊῚ ῬΟΡΌΤΑΚΝ 

 ΒΟΉΗΟΟΙ, ΒΟΟΚΒ, 
ΡΟΒΙΙΒΗῈ. ΒΥ 

ΜΗΙΤΑΚΡΕ. ἔπος Ξαξες τους ΔΙΑ ΒΙΑ ΤΑΝΕ. 

“ἢν --» μν- Ρ. 9. α, 
ἽἼΠΕΝ᾽ 95 Ἧδδ ΤΊ κυδῖ: Νονν οαϊῖοπ, Τϑτηο. οἷοί. Ὁ. 30 
ΑΝΤΉΟΝ᾿Β ΠΟΒΔΑΟΕ, ἔγτομη ΠοουὶηρΒ [απ Τοχὶ, 
αὐ Νοίθβ αὖ {πΠ6 οπά. Νον δαϊξίομ, 1 πο. οἷο .0 76 

ΑΝΤΗΟΝ᾿Κ ΥἹΈΘΊΙΠ, δἀδαρίοα ἔον {Ππ6 ἴ56 οἵ ΕΠΡΊΒῃ ΒΘ Π 018. 
ΒΥ {π6 ἔδν. Εὶ Μετά. 1 Νοίοβ ἂὺ ἐπ6 οπᾶ. 

ν στα. 

Ι 

] 

12τηο. οἱοίῃ - ἃ ὁ ιν ἤν 
)----ἕ ΟὔΥΟΕΒΟ, νη 'Νοιςϑ8 δηᾶ Τρήοῦνοα. ἭΝ οαϊί. 

12τηο. οἹοίἢ ᾿ 2 ,θ6}8 
ΞΑΙΤΌΘΞΤ, τί Νοίθβ δἀπᾶ Ἴπάοχεα. Νεν 

οἀϊίΐοη, 12π|ο. οἸοίῃ : .0 60 
-------- ΟΕ ΘΒΑῊΉ, νὰ Νοίοβ δπὰ ᾿πάθχοβ. ἽΝεν 

δαϊοη, 1 2Ππ|ο. ΑΥΝῚ ᾿ - .0 46 
ΑΒΑΟΘΟΓΞ Πιθούαγϑβ οα Αϑίσοποιην. Νὸν δἀϊείοι, ϑνο. βαυσεὰ 0 2 0 
ΑΒΝΟΠΌ5 (Βεν. Ὁγ.) Τπαον 1465. Νον δαϊΐοη. Ὑ70}5. 1. 

δηὰ 11., ἀπὰ 111. Ῥαχὲ 1. ὅνο. ο]οίἢ 4 Ξ . ΚἼ1090 
ΑΥ̓ΒΕῈΡΒ Ὑουπρ 1,4 ἀϊ65᾽ ΑὐἹ ππιθίϊο. 18πηο. οἸοίἢ «0.5.0 

ΔἈΚΕΝΞ Τιοταρυ θ᾽ 5 ΟἸ]αββῖσαὶ ὈΙοοπανυ. Βγ {Πῃ6 Βου. β 
“. Α. ατπῈ5, ἢ.Ο.1.. Ῥουσίῃ οδαϊομ, ὅὃνο. οἸοί ἢ .0 

ΒΕΛΑΒΙΕΥ 5 ̓ἱοίαύϊομ ΕΧθυοῖβθβ 18τηο. οἹοίῃ ᾿ Ἔτι, 
ΒΕΙΠΕΝΟΈΕΗΡΒ ἘΥΘποὴ Οοηγουβαίίοπβ. ΝΟ δἀϊεἴοιι, 

12γηο. οἰοί ἢ .99..2 
ΒΟΥΕΗ, ἀπᾶ ΘΕ ΕΤΑΝΥΙΙ1Ε5 Οοτηρὶοὲο ΕΥΕΠΟΙ, Ῥῖο: 

ἐἰοπασυ. Ναν βαϊξίοῃ, ὅνο. Ροιπὰ ἜΜ 
ΒΗΕΟΥΥΝΙΝΟ᾿’ 5 Ηϊβίονυ οὗ ἐπε Ηυριιοποίβ. ὅὃνο. ̓ βονεᾶ 40 
ΒΟΤΥΜΑΝ’Β (Ὁ ν.}.) Τπίθυτηθαϊδίθ, οσ ΤΠιᾶυρου αὐ 6 κ ασϑτη- 

“Π ΤΏΔΥ, Νοὺν οαϊί. ΒΥ Ὦν. ΟΗΑΒΙΕΒ ΚῦΡΕ. 8ὅνο. οἸοίῃ 0 
ΒΥΤΗΝΕΕΡΘ Πγγὸ οὗ αν. ἘΒγῪ {πῸ Εν. 1. θῈΕΕ, Α.Β. 

᾿ Νον οδαἀϊϊομ, ΡΥ Ν. 1.. ΒΕΝΜΟΗΕΙ, Α.Μ. ὅνο. οΪοίῃ . 1 4 

-πὸ τῷ 

Φ Φ Φὧ΄ΦΦ δὃὋὃὋ᾽ ΦὧφΦ 

Νον οαϊίίομ, 12πη0, οἸοίἢ 9 50 
ἴῃ Θογπιαη ἀπά Ἑποίλοϊ.. 

1 {88 Ρῥγββθ. ῬΓΟΌΔΡΙΘ ρυῖοθ. τ 0. Ὁ 
τ Ὁ πα διῶ Ἑποίϊαὶ,. 

12τηο. οἸοίῃ τ Ε ἷ ᾿ 5 ΟΣ ΠΕ Ὁ 
ΟσΟΔΉΡΕΝΤΈΞΝ᾽ 5 ΒροΠηρ Αδβϑίβίαπί, Νϑιν βαϊῦ. 12πηο. οΪοίῃ Ὁ 1 6. 
ΟΗΕΡΜΈΠ1,5 (Βον. Η. 16 Μ.) Οουσβο οὗ ἩΘΕΝ ΕἸχϑὺ 

ΒΟυῖθ5. [2πιο. οἰοίῃ.. . «θ᾽ δ:ῷ 
πα δ τ΄ ᾿ς. ρυωμὰ Βουῖ6Β, ἴῃ [Π6 ῬΓΘβ5. 
ΟἸΘΕΙΒΟ’Β Μίποῦ οσκβ. 6 ΟΕ οἱ, ἄς. ἄο. ὙΠ Ἐπ- 

δ. 5} Νοΐββ, ὉῪ Ὑ. Ο. ΤΆυσοε, 1.1... Νεν δαϊξίοη, 
12τγηο. οἰ : : ὁ. δ Ὁ 

ΟἸΘΕΒΟ ἀκ Απηϊοϊτῖο, 46 Θοποοίαξο, ἃς. ὍΝ Νοίοε, Χο. 
ἘγΥ α. Τιονα, Εβᾳ., Μ.Α., Τυϊηιέν ΟΟ]16σ6, (απ τ] άρ. 
Τὴ {Π6 ΡῬΓΕ655. 

σΟΜΒΤΟΟΚ ὁ ϑυβίετη οἵ Ναίιγα) ἄνισοι τ νὰ Νεν οαϊέϊοπ, 
ὈΥ [ἘΞ5. 18ῖπο. θουπά. “ἢ Ὑ4 Ὁ Ϊ 

ἜΘ. ΞΕΞΞ .  ΨΈΘΟσΙ νον’ 

ΑΜΡΑΝΒ (Μδᾶδιιθ) Ὁοπνθυβδίϊομβ ἴῃ Ε γοποῖι απὰ Επρίηδῆι. 

ἱ 



Φ 

δ, ὁ. ὦ 
ἘΞ. ΟΑΛΒΗΕΙΕΒΕΒ Ηἰβίοῖσο ἀθ ΕΥδηοθ. Νϑυ βαϊέϊοη, 

Ὀγν Μ. ΘειμῈ. 12πιο. Ρουπᾶ «“Θιῦθ 
ΘΗΑΚΕΝΒΟΝΟΗ ΒΒ ΤΙΥΎΥ, ΜΠ ΟἸΒΕΥΙΞΗ Β Νοίεϑ, δε. 

8 νοἱβ. ϑὅνο. οἱοίῃ . 88. (Ὁ 
ΘΌΝΟΑΝ᾽5 ἘπρΊ5ῃ Ἐχροβίζου. ᾿ϑά41}. βἀϊείοπ. {ὅπιο. οἱοῖμ. 01 6 

ΤΌΘΕῚ 5 αουμδη δηα ἘΠ ρ]5ῃ, απ ἘΠΡΊ 5 ἀπ αου ΠΔΠ 
Πιούϊοπαῦυ. ὙΠ ΠαπΠΊΘΡοι5 δ] θγαίϊομβ πη οΟΥ- 
τϑούίομβ. Νὸν Εαϊξοη. 2. νοἱβ. ὅνο. οἰοίῃ.: . .1. 80 

Αὐτϊαρθᾶ. Νονν δηᾶ γχϑυϊβθα ϑαϊίίομ. 
19τηο. θουπᾶ “48 

ΕὔΠΤΟΝ δὰ ΚΝΙΘΑΗΤΙΒ ἘπρΊβῃ Ῥχοπουποῖησ ΤᾺ 
Νον δἀϊίίομ, συθδί!ν ἱτηρτον θα. βαῦδτθ, θουπᾶ ..ὐ ἃ Ὁ 

ἘἙἘΟΘΒΑΡΗΥ δηᾶ ΗΙΞΤΟΡΒΥ. ΒΥ ἃ 1δἄν. Νον δἀϊοη, 
Ὀγν Μάῦνρβεβ. [ζ2πηο. Ρουπά - 0 

ΘΕΒΑΘΌΒ δὰ ΡΑΒΝΑΘΘΌΜ. Ῥυρεε. Νὸν πὰ πηρτονθὰ 
βἀϊοη. ὅνο. οἸοίἢ : - : .-ὃ. 718 

ΘΕ ΛΑΘΙ ΤΑ’ 5 Τίλ!δη Ὀϊούϊοπασυ. 18πιο. Βουπᾶς ᾿ δῷ Ἀν 

ΞΕ - Νον {Ππΐἴνϑυβδ] ΕὙΤΘΠΟἢ αὐδιησαδυ, Νον οαϊέϊοπ. 
12τηο. Ρουπᾶ : δ ἐ ᾿ : : 

ΕὙΘΠΟΗ Ἐχογοῖβθβ. Ναονν δαϊδῖοπ. 12τηο. θουπᾶ 0 
"ΚΟΥ ἴο αἰτίο, ΌΥ ἅποβΒ. Νονν δαϊζίοπ. 1ὥ2τηο. θουσπᾶ 0 

ΕὙΘΏΘΙ ΟὙΔΙΏΤΗΔ ἃπαὰ ΕἸΧΟΓΟἶβθβ, ὈῪ ΠΠΑΜΒΕΕΤ. 
12πηο. Ῥουπά : 5 - . ,ἦϑ 

ΟἿ ΚΟΥ ἰο ἀἰέέο, Ὀγ ΤΑΑΜΒΕΗΤ. 12τηο. θΡουπά. εὖῷ 
Ηξπόροτῦϑ, ΌΥ ΟΑΙΒΕΟΕΡ. 2. νοΐβ. ὅνο. οἴοίῃ Ἕἢ 
ΗΙΝΟΚΒΘ’ ἀτθεῖ πὰ ἘΠ ΡΊ 5. ὅοῃοο] ΠμΘχίοοη. ΝΘ ἘΦ ΡΥ, 

πηρτονθᾶ. βαάῦδγο, θουμα 
ΒΟΓΙΗΤΩΔΙῪ οἵ Αποϊθπύ δηᾶ Μοδοση Ηἰβέουυ. Νον 

βαϊέῖοθ. 18π|ο. οἰοίῃ . . . . . 

: Ὁ 

τ 

ΕΙΘΗΤΙΕΥ 5 Ηϊβίοτνυ οὗ 1πᾶϊᾶ. 8ὅνο. οἸοίἢ : ϑ 
------- ΕπρΙδηα. 2. νοἱβ. 12π|ο. οἱοίῃ 0 

ἘΠοτηθηίαυν Ηἰβίονυ οὗ Ἐπρὶαπα. 12τηο. μά. 0 
------ Ηϊδβίουυ οὗ οσηθ. Ναὸν δαϊύ, 12πιο. οἱοίῃ 0 
---΄Π ἑπτ της Βοπιδῃ Ετηρῖγθ. 12πηο. οἱοίῃ 0 

ἘΠΕοπχθπέαυυ Ηἰβίουυ οὗ οτηθ. 18πι. θᾶ... 0 
- ----΄- Ηἰβίονυ οὗ ἄγσθθοοθ. Νονυν δαϊῦ. 12τηο. οἱοίῃ 0 
--.- - ἘΠομηθηΐαυυ Ηἰβίουυ οὗ ἄστθθοθ 18πιο. μά. 0 

"ἢ. σι ὡϑ ῶ 

] 

-- 

Ὡς. Φῶιθοο ΦὥφΦθυ.. ὦ». Φο ὦ δδοορ ὺ᾽); οι. Ὁ ὦ “1 δα΄όἔὁ ΦΟΘδΘ Φο ΟΦ Φϑιϑδοοδθθθ Θ ὃ ΦΘΦΘΟ, ΦΟΦὍΘΘ 

ΜγίμοΙορσυ. ὅνο. οοίῃ . .0 
---“--- Αὐτϊάροα ἔου [π6 {786 οἵ β6 ιοοῖβ. ί 

18τηο. θΡουυπά. ᾿ . .0 
ΚΕΙΤῊΗ 5 Οοτηρ]οέθ Μόπβυτον. 19πιο. ̓ βουπᾶ .0 
---------- Ῥχδοίϊοαὶ Αὐιτηθίϊο, Νονν βαϊίομ, ὈῪ Μλυναμρ, 

12το. θουπά. ΝΣ 
---------- ϑιγβίθι οὗ αἰϑορτδρῆν. Νονν δάϊείομ, 1ϑτηο. δουπὰ 0 
ΚΟΟΘΗ’5 Ηἰβίουυ οὗ Ευσορθ. ὅνο. βουνϑᾶ 5 5 ν 

ἘΒΛΗΝ᾿Β ἀουτῆδη ἴῃ Οπ6  οϊατηθ. 12π|ο. οἱοέ ἢ ει 
ΟὟ ΚΟΥ ἰο αἰτο. 12π|ο. Βευυθα ᾿ : . : ο 

ΘΈΞΘΕΣΞ ν αὶ Ῥχϑοίϊοθ ἴῃ θσηδη .- ὁ . .0 
ΤΕΥΙΖΑΟΒ Εσθποῃ ὨΙούοπαῦυ. Νον εἄϊε. 12πηιο. θουπᾶ.. 0 
ΤΥΥ. νι ἘπρΊΒη Νοΐθβ, ὉῪ ὍΣ. ΒΤΟΟΚΕΚ. ΥΟΙ. [. ἴπ 

ἔνο ραυΐίβ. ὅνο. Ροανᾶβ.. "Ἢ 
γο]. 11. ἴῃ ἔνγο Ρατίδ. 8νο. Βολτάβ τῇ 

ϑαιδόας δνα σ΄ Ὁ 

5 ΒΝΝΗΒΝΡ ὍΝ Αι. ζρσσνος;. 



ΟΕ ΒΟΉΟΟΙ, ΒΟΟΚΒ, 

ΑΥ̓ΟΝἢ 5. Ἑΐοπ Τιαὐϊπ ασδτησααυ, [19τηο. Ρουπά 
ΜΑΧΥΕΙΙ 5. ΜΙ ανΥ ΟοορβτΆΡὮΥ, οἵ Ευτορο. 12 πιο, 

οἰοίῃ ᾿ 
ΜΕΙΟΙΝΟΕΒ᾿Β Θογπιδπ 561. Τ Δ ΠΟΥ. 18πιο. Βουπᾶ ἧ 
ΜΙΤΟΗΕΙῚ, 5 ΒΟΡΗΟΘΟΙΈΕΚΞ,. Ὑγ1Π ἘππρΊ 5 Νοίθβ, Οὐ 68] 

τη ἘΧΡΙα παύουν. 2 νοΐβ. ὅνο. ΠΟΤῚ 
Ἑ Ἶ ΤῊ] ῬΙανβ οδῃ Ὀ6 δα βϑθρδγδίο!υ, ὃνο. ἴοι, δ. ΘΒ ΟΕ. 

ΜΟΙ ΊΝΕΤΧ οἱ ἐπ ΟἸΟΡ65, ΡΥ Μαυύνααρ. 121ηο. ΟῚ 
ΜΟΒΈΙΒΟΝ᾽ 5 (Ὁ Β8}1}685) Τπύγοάποίϊομ ἴο Βοοκ-Κοορίπρ. ὅνο. 

ΒΑ  -ουπα : : 
ΜΌΒΕΒΑΥΚ ἘΠ ρΊ 58 Ογδταμπαν, 18πιο. Βοιπὰ 

ΙΒΙΟΟΚ᾽Κ Τιαῦη- ΠΡ] 15}. ἀπα ἘΣ ΠΡ] ]5}- Τιαὐϊη ὈΙο οΠαγΎ. 
Βαῦδγα 1 2πιο. θουπα ὶ . ᾿ : ᾿ 

--------------- ΤΎΤΟΠὶ5 ΤΠοβδῦσιβ. Βαυδγο 1 2τηο. Ρουπᾶ 
ΝΌΘΈΝΤ᾽Β ΕΘΠΟ ἁπα ἘΠ ρ] 5} ΤΙ οὐομασυ. βαάθδγο, θουπᾷ 
-.-..ο.ο..Θὥὄ--- Ῥραυ]. Νον οαϊίίοη. 1ϑ8ῖηο. θουπᾶ. 

ΤΕ ΝΘΟΒΕΕ ΞΕ (Ὁγ. Η. 6.) ΕἘσοποῦ Μοίμοά. Τηϊνγᾶ 
οἀϊίίομ. ὅνο. οἸοίῃ 

ΟἿ ΚΟΥ (0 αἰ ίο, ὈῪ ὉΓ. ΟἸΓΕΝΡΟΗΡΡ. ᾿βνο. οἴοί ἢ 
------ σεγδη Μοίποά. Ῥαγὶῖ. ΕἸ δαϊίοη. 

ϑνο. οἸοίἢ 
ΆΑΝ ὝΝΝ 1. βοοοπᾶ ἜΕν 

8νο. οἸοίἢ ᾿ , ὃ 
π᾿ ΚΟΥ ἰο αἰίο. 8νο. οἱοίῃ ξ 
πο ΤΆ] 15 Μοϊοῖ, ϑ8νο. οι ὁ : 

ΚΟΥ ἰο αἰζίο, ὈΥ Γ. ΟἸΔΙΕΝΘΟΕΡΕ. 8γο. οἹοίῃ 

ΕΒΕΙΝ᾿ 5 ἙΠοπιθηίβ οὗ ἘὙΘΠΟ Οομγουϑαίίοθ. ΝΘ 
δαϊίοπ. 121π|ο. οἸοίῃ Σ 

ἘΔΌ165, ΕΘΠΟ δπᾶ ἘΠΡΊ ΒΗ. Νειν δἀϊεΐοπ. 
12γηο. οἱοίῃ ᾿ 

ΕὙΘΠΟἢ Θρθι ες Βοοκ. Νονν δᾶϊε. 19 πιο. οἱ α 
ὃ 

ΨΕΙΤΤΑΚΕΒΒ ΙΝΡΕΟΥΕΙ. ἘΘΙΤΙΟΝἁΡΓ ΟΕ 

ΡΙΝΝΟΟΚ᾿Β Ηϊἰβίουυ οὗ Ἐπρίαπ. ἘῸΌσίθίη δαϊίίοη, 12π|ο. 
Ῥουπαᾶ ΤΌΔΠ " " ᾿ ὺ Ν Ὰ ς Ἶ 

ἨοΙηθ. ἸΤνγοπύυ- βου θη φαϊ θη, 
12τηο. Ῥουπα ΤΌΔΠ 
----..ς-- ---- Θἴθεοθ. Τινοπίν- [ουτίι οὐτύοη, 

12τηο. θουπα στοὰ. Ν 
ΑὐἹ ταθϑίϊοδὶ ΤΆΡΙ65. ἐν Ρα βοϑαι δι οὐκ 

οδαϊῦοπ 
-ΞΈΞος Οἱρμδυίηρ Βοοῖ. Νο.1. ἘσοΪδοαρ 4[ο. Ξοννϑά. 

Νονν δαϊίοῃ : ᾿ ς Ξ 
πο ΘΟ ἘΘΟΙΞοΩΡ ἀϊο. Βα] 

Ῥοιπᾶᾷ. Νον βαϊίοι 
Κον ἴο ΟἹρμουΐηρ Βοοκθ. 1310. βουπᾶ: 
ΟΒΙ]α 5 ΕἸγϑὺ Βοὺκ. 18ι1ηο. βενγβᾷ.. 
ἘΣΧΡΙαπαίουυ ἘΠΡΊ5η Πθδάθυ. 12π|ιο. νουπᾶ,, 
ἘΠ Ρ]Ἰ5ἢ Κρϑι ησ ΒοΟΟΚ. Νον βδαϊδ. 19τηο. ΜῊ 
ἘΧΘΡ οἶβθβ ἴῃ ΕἈ]56 ΚΘ'ρβ᾽]ἶησ. 18πιο. οἸοί ἢ 
ΕἸγβὺ ϑ'ρϑιηρ Βοοῖκ. 18π|ο. οἱοίιι.. 

᾽ Ν..-..-. ΟΙ͂ Ἐς ἄρας Αἴ ἀεὶ [--} - 'Φ'΄΄  Φ᾽ ὦ 

ΦΦςς 

εὐ ΞΘ ΦὧΦ 

[--0. 

ΦΞ5 

ω, 

“"“ ὩῤὩςῶ ὥ.. τ Ὁ οῷῳο Φ Φ ὃ ὁ 

Φισ οι ὦ 

-κρν Φ  ὦ 

ὥῷ 

Θ᾽ ΟΦ ς 

ΦΘΦΦΦφΦ Φ ΦΦΦ 

Φ5 

Φ 5 

ΦΘι δὼ δος [-- Φ9 Φ» Φ» ς 

" 
. ἜΝ 



ἢ 4 ὙΓΙΤΤΑΚΕᾺΒ ΒΈΣΕΟΤ ΒΟΉΟΘΟΙ, ΒΟΟΚΒ. 
᾿ " Θ᾽ 2. α. 

ΡΙΝΝΟΟΚ᾽Β Τηϊγοάποίξίοθπ ἰο ἐπθ ἘΣΧρ᾽απαίουυ ἘΠρ ΒΗ 
Ἑδδᾶοσ, 12πηο. οἹοίἢ ὅ δ ᾿ 89. 4 

“ἀνθ Ἐοδᾶου. Ἰδυδδ. εἱοία, Ἔ ..«(Ὁ...».1. ὃ 
Μροηίΐζοχΐδη Ῥυϊπιοσ. 18π|0. μ41} δοδοιῆ “" ΝΌΟΝ ἂν 
ἘΠουθηἐβ οὗ [ναἴϊη. 181ηο0. οΪοί . δ Ὁ: 
Τιαῖϊη οσΑθαΪασυ. 18πιο. οἷοί . εὖ 16 
(Υν. Η.) ΕἸσβὺ 1δὐϊη αΥΑτηπηδΥ. ᾿Ο!οπάον 5 

βυβίθιη. 121ηο0. οἷοί Ὰ .. 5.0 
Οαίθο ΐβηβ οὗ {πΠ6 Ασα β αὐὰ βού δ, 18πιο. 

βουνά, βοῇ Ε .0Ο 09 
ΡΙΑΤΤΒ Τλνοιατυ τηᾶ ϑβοϊοπεβο ΟἸαθα Βοοκ. Ναὸν ἀμᾶ τθ 

υἱβοᾶ δἀϊίίοη. 121ηο. θουπὰ Ξ » ἐν Ὁ 
ΡΟΒΝΒΟΝ᾿Κ ΕΠΕΙΡΙΘΈΞ. Νον φαϊίοη, τ Νοίοβ ἔγοτα 

ΞΟΗΑΕΡῈΚΒ δηᾷ οἴμοῦα. ὅνο. οἷοί. . ΓΦ. 0 
“ΣΤῊ ἔουν Ῥ]αγ5 βεβαρασαίθβ, ὅνο. Ὀοδγᾶβ, ΜῊΝ «Ὁ, 35,ὃ 

ΙΜΒ5ΟΝ’ 5 ΒΚ τα ο] οὶ ΕΌΟΙ10." τὰν ΒΙΑΚΕΙΟΟΚ. 18πηο. 
οἰοίῃ.. 5 3 .0 

------.------.-ς- ἘΓΟΙ1. 18τιο. τοάῃ ς ὁ ς ἑ ςἷΒ 
5ΞΟΑΥῈΕΣΒ ΝοΥυϑὶ Μοσδ]1. 12πιο. οἸοίἢ Αι : μ .0 

γ ροφ ουΐα (Ὁ -. γ᾽. 6.) Ηἰδβίουν οὗ ἘΥδῆθθ δηὰ Νουτηδηᾶνυ. 
12το. Ρουθ. 

------------ Ηἰβίοῦυ οὗ (16 Ογοσίησον οὗ ἐπ βοπιδῃ Ἐπι- 
Ἶσθ. 12πιο. οἱοίῃ 

εἐἰπυδίϊοη. ὅ8ὅνο. βουϑὰ ὅ Ε Ξ Α :90 
τυτι δε ΕἸοπιοπίβ οὔ {Ππίνϑυβδι. Ηϊοίουγ,, Π δοη- 

ΑἸΡΥΒ ΑΒΑΘΡΌΘΒ, Τδῦπ δηᾶ ἜΡΕΡΝ, ΝΟΥ οὐδένας, 
ΤΟΥ͂Δ] 1310. βουπᾶ Ὲ 
- ἀτθοῖὶς Τβίαπιθηΐ, [ον βοβοοῖβ. Νὸν δἀϊίοπ, 

' 12τηο. θουπ ἃ. δ ΣἊΝ 
ΞΑΙΘΌΟΘΞΥ. Νεν δἀϊείοη, 1ϑπηο. οἱοίμ ὁ, .9 
τ------ ὙΠ} ἘπρΊΒη Νοίεβ ὈῪ ΗΊΟΘΚΙΕ. 

12π|ο. οἸοί .0 
ΟΟΥ̓ΠΘΙ 5 ΝΕΡΟ5. Νϑν ϑἀϊείοι, 12 1πο. οἱοίμ.. 0 

----- 1 ἘπρΊ]5η Νοΐθβ ὈῪ 
ΗΙΟΚΙΕ. 12πιο. οοῦ!ι : .0 

ΒΟΙγ νυ 055 ΟὙΥ̓ΘοΚ ἂμᾶ ἘΠΊ ἰΒἢ Τιὀχίοοῃ. ̓ Νον 
δἀϊίίοη. Βνυ Ὧν. Μάσοξ. ὅνο. οἰοίῃ.. - .Ὁ} 

ΨΕΝΕΒΝΟΝΙ ΚΞ Τἰδ]δη αταγάτηδν. Νονν δαϊίομ, 12π|ο. βουπὰ 0 

Νον δἀϊίίομ, 12π|0, οἸοίἢ : 
κ᾽." ΚΟΥ ἰο αἰτίΐο. Ναονν δἀϊίοη, 12Π10, Ὁοίμ. - 

ΥΟΟΘΒΕΙΡΘῈΕΡΒ Βυαϊτηοηίβ οὗ ἀθορτάρην. Τϊγρα οἀπεῖοα, 
18πιο. θουπα ὶ 

Ι 

ΑἸ ΚΙΝΟΑΒΑΜῈΒ Ταυΐου 5 Αβϑδίβίδηξ. Ἂχ ἘΆΑΒΕΚ. 

Μοάδσπ Αἰα5, οοϊουγοᾶ, (οὸ ΔΟΘΟΙΩΡΔΠΥ͂ 
ἴῃ ἀῦονυθ. ἀΐο. μα! ἔ- θουπα ς Ἶ ᾿ 

ΨΗΙΤΤΑΚΕΒΡΒ (Βον. 6.) λρατε νος Ῥοοίϊοιτη. 18π10, 
οἰοίῃ.. : , - 

Τιαϊϊπ' Ἐχογοῖβθβ ; ΟΣ, ἘΧΘμΙρΙΆ Ῥχορυῖα. 
12π1ο. οἸοίῃ - . ᾿ Ά 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾿Β ΑπδΡαβ185, ψΙῃ Νοίοβ, ἃς. ΒΥ ἐμ ευ. 
“. Ἐ. Μλομισηλει, Β.Α. Τμγὰ οαϊθοπμ, 1200, οοἵ 0 

ω Ὁ,  ὖν οας 
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